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Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 14.12.2009 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 
 
 
Usnesení 25/1 - Zastupitelstvo obce Sudice určilo: 
Ověřovatelé zápisu z 25. zasedání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 14.12.2009: 
p. Vilém Mikluš, p. Antonie Hladíková 
 
Usnesení 25/2 - Zastupitelstvo obce schválilo: 
Program 25. zasedání Zastupitelstva obce Sudice  
 
Usnesení 25/3 - Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo:  
Členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
p. Radek Havala – předseda, členové -  p. Marta Švarcová, Ing. Emil Josefus 
 
Usnesení 25/4 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Zprávu o plnění úkolů z 24. jednání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 18.11.2009 
 
Usnesení  25/5 – Zastupitelstvo obce Sudice schválilo :  
Cenovou nabídku fa Marius Pedersen a.s. na zajištění provozu systému shromažďování, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2010. Starosta se pověřuje podepsáním dodatku ke 
Smlouvě o dílo č. 31449/03 v rozsahu cenového návrhu fa Marius Pedersen a.s. pro rok 2010 ze dne 23.11.2009.  
 
Usnesení  25/6 – Zastupitelstvo obce Sudice schválilo : 

1) Kalkulaci místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2010. 

2) Smluvní ceny pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby oprávněné k podnikání, které se zapojí 
do systému likvidace komunálního odpadu zavedeného obcí Sudice dle kalkulace.  

 
Usnesení 25/7 - Zastupitelstvo obce Sudice vydalo: 
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 ze dne 14.12.2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 01.01.2010. 
 
Usnesení 25/8 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Celkový rozpočet obce Sudice na rok 2010 jako schodkový: a to příjmy ve výši 6,907.000,00 Kč, výdaje ve výši  
7,425.500,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 518.500,00 Kč bude pokryt z přebytku roku 2009. 
 
Usnesení 25/9 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Snížení měsíční odměny členů Zastupitelstva obce Sudice p. Antonie Hladíkové a Ing. Milana Černohorského     
o 500,00  Kč z hrubé odměny a snížení měsíční odměny místostarosty p. Radka Havaly o 50 %  s účinností od 
01.01.2010. 
 
Usnesení 25/10 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 

1) Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce Sudice se stavem k 31.12.2009 a složení 
inventarizačních komisí. 

2) Ceny vodného ve výši 30,70 Kč vč. 10 % DPH a stočného ve výši 27,18 Kč vč. 10 % DPH na rok 2010.  
3) Kácení a ořez suchých stromů – líp na Ratibořské ulici v Sudicích 
4) Provedení náhradní výsadby na hřišti – výsadba habrů 
5) Informaci starosty o dokončených projektech v roce 2009, projektech, o nichž ještě není rozhodnuto a 

projektech vyhlášených na rok 2010 
6) Účast obce Sudice na akci v roce 2010 – mezinárodní tábor Prajzská bez hranic 

 
Usnesení 25/11 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby, který bude uzavřený s dopravcem Veolia Transport 
Morava a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava_Moravská Ostrava, IČ: 64613895, pro smluvní období 
od 1.1.2010 do 31.12.2010 ve výši 41.826,00 Kč.  

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby, který bude uzavřený s dopravcem TQM-holding 
s.r.o., Těšínská 1028/37, 746 01 Opava, IČ: 49606395, pro smluvní období od 1.1.2010 do 31.12.2010 
ve výši 17.381,00 Kč.  

Starosta se pověřuje podepsáním obou dodatků. 
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