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Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 18.11.2009 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 
 
 
Usnesení 24/1 - Zastupitelstvo obce Sudice ur�ilo: 
Ov��ovatelé zápisu z 24. zasedání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 18.11.2009: 
p. Marta Švarcová, p. Ing. Emil Josefus 
 
Usnesení 24/2 - Zastupitelstvo obce schválilo: 
Program 24. zasedání Zastupitelstva obce Sudice  
 
Usnesení 24/3 - Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo:  
�leny komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
p. Radek Havala – p�edseda, �lenové -  p. Ing. Milan �ernohorský, p. Antonie Hladíková 
 
Usnesení 24/4 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na v�domí: 
Zprávu o pln�ní úkol� z 23. jednání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 07.09.2009 
 
Usnesení  24/5 – Zastupitelstvo obce Sudice bere na v�domí :  
Hospoda�ení obce Sudice k 30.09.2009 
 P�íjmy ve výši 6,525.200,00 K�, tj. 64 % 
 Výdaje ve výši 7,297.500,00 K�, tj. 70 % 
 
Usnesení 24/6 - Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo: 
O p�ijetí ú�elové neinvesti�ní dotace z rozpo�tu Moravskoslezského kraje pro rok 2009 na zabezpe�ení 
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasi�� obce Sudice v celkové výši 32.900,00 K�. Starosta se 
pov��uje podepsáním smlouvy. 
 
Usnesení 24/7 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Smlouvu v�etn� textu smlouvy o budoucí smlouv� kupní uzav�ené mezi obcí Sudice, I� 00300713 a SMP Net, 
s.r.o. Plynární 420/3, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, I� 27768961, jejímž p�edm�tem je závazek uzav�ít 
budoucí kupní smlouvu o p�evodu vlastnictví k plynárenskému za�ízení nov� vybudovaného plynovodu 
v lokalit� Zámecká II., parc. �. 47/4 v k.ú. Sudice. Starosta se pov��uje podepsáním smlouvy. 
 
Usnesení 24/8 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Smlouvu (v�etn� textu smlouvy) o z�ízení v�cného b�emene, uzav�enou mezi �EZ Distribuce, a.s., I� 27232425, 
se sídlem D��ín 4, Teplická 874/8 a Obcí Sudice, I� 00300713, k umíst�ní podzemního vedení na parcelách �. 
354/1, 693, omezení t�chto parcel ochranným pásmem podzemního vedení dle GP. �. 274-129/2009 a dalšími 
právy a omezeními uvedenými ve smlouv� v souvislosti s provozováním energetického za�ízení (p�ípojka pro 
rodinný d�m p. Kožiola, ul. Nová). Starosta se pov��uje podepsáním smlouvy. 
 
Usnesení 24/9 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Na žádost Základní školy a Mate�ské školy Sudice, p�ísp�vkové organizace, I� 70975507, provést výmaz 
školního klubu v Rejst�íku škol a školských za�ízení, vedeného Krajským ú�adem Moravskoslezského kraje, 
odborem školství, mládeže a sportu s ú�inností od 01.01.2010 z d�vodu, že a� byl školní klub z�ízen, nikdy 
nebyl v provozu vzhledem k nemožnosti  personálního zajišt�ní a p�i statistickém vykazování tento stav p�sobil 
problémy.  
 
Usnesení 24/10 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Realizaci  jednoho retardéru na ulici Stiborská v  Sudicích v míst� mezi rodinnými domky �p. 157 a 55.  
 
Usnesení 24/11 - Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo: 
O prodloužení platnosti smluv o závazku ve�ejné služby v linkové osobní doprav� do 31.12.2018 s dopravci:  

1) TQM-holding s.r.o., T�šínská 1028/37, 746 01 Opava, I�: 49606395 – Dodatek �. 1 ke Smlouv� �. 
35/2009 ze dne 29.12.2008 s tím, že v �lánku III bude vypušt�n popis konkrétních spoj� s možností 
úpravy ro�ními dodatky.  

2) Veolia Transport Morava a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava_Moravská Ostrava, I�: 64613895 – 
Dodatek �. 1 ke smlouv� o závazku ve�ejné služby uzav�ené dne 29.1.2009. 

 
  

Usnesení 24/12 - Zastupitelstvo obce Sudice neschválilo : 
Realizaci d�tského h�išt� v roce 2009. 



 


