
 

Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 04.11.2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno:   8 členů ZO 

Občané: 2 

 

Usnesení č. 7/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Jiřího Halfara a pí. Ivetu Kryštofovou a zapisovatelkou 

pí. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 7/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program 7. zasedání zastupitelstva obce Sudice dne 04.11.2019 dle zápisu.  

 

Usnesení č. 7/3 

Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: Pavel Plachtzik – 

předseda, členové – pí. Barbora Balarinová a p. Petr Weimann 

 

Usnesení č. 7/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 6. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 26.08.2019.  

 

Usnesení č. 7/5 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 30.09.2019: 

 Příjmy ve výši 12,248.600,00 Kč, tj. 78 % 

 Výdaje ve výši 19,565.600,00 Kč, tj. 69 % 

 

Usnesení č. 7/6 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí sponzorské dary věnované ZŠ a MŠ Sudice 

 
Usnesení č. 7/7 

Zastupitelstvo obce Sudice revokuje usnesení č. 5/11 ze dne 17.06.2019 a bere na vědomí informaci o prodeji 

pozemku parc.č. 648/43 o výměře 919 m2. 

 

Usnesení č. 7/8 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – návrh aktualizace pro 

období 2020-2029 a zřízení samostatného podúčtu k obnově vodovodu a kanalizace. 

 

Usnesení č. 7/9 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů 

provozně souvisejících č. 1036/DPS/OP/V/2019. 

 

Usnesení č. 7/10 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo úpravu vstupní čerpací stanice na ČOV v Sudicích. 

 

Usnesení č. 7/11 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zápis č. 2/2019 kontrolního výboru z 03.09.2019. 

 
Usnesení č. 7/12 

Zastupitelstvo obce Sudice vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 ze dne 04.11.2019 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Sudice s účinností od 01.01.2020. 

 

Usnesení č. 7/13 

Zastupitelstvo obce Sudice vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 ze dne 04.11.2019 o místním poplatku 

ze psů s účinností od 01.01.2020. 

 

Usnesení č. 7/14 

Zastupitelstvo obce Sudice vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 ze dne 04.11.2019 o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství s účinností od 01.01.2020. 

 

Usnesení č. 7/15 

Zastupitelstvo obce Sudice vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 ze dne 04.11.2019 o místním poplatku 

ze vstupného s účinností od 01.01.2020. 
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Usnesení č. 7/16 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o druhé části rekonstrukce NN v obci Sudice. 

 
Usnesení č. 7/17 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 15 225 77 285 na pojištění majetku a 

odpovědnosti za škodu – Region, celkové roční pojistné 43 099,00 Kč.  

 

Usnesení č. 7/18 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o chodníku u Obecního úřadu a parkoviště před ZŠ 

Sudice. 

 

Usnesení č. 7/19 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 5/2019, dle zápisu.  

 

Usnesení č. 7/20 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Směrnici o používání sociálních potřeb zaměstnanců a starosty Obecního 

úřadu v Sudicích. 

 

Usnesení č. 7/21 

Zastupitelstvo obce Sudice na žádost GŘ HZS ČR sděluje, že obec má dostatek finančních prostředků, dle 

schváleného rozpočtu, na dofinancování dopravního automobilu pro JSDH obce Sudice. 

 

Usnesení č. 7/22 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost SDH Strahovice o finanční příspěvek a rozhodlo příspěvek 

neposkytnout. 

 

 

 

 

 

 

Petr  H a l f a r 

starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:           

Jiří Halfar  ___________________________          

         

Iveta Kryštofová  ___________________________ 

  

 

 

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno:  .. z 9 členů ZO        

 

Zapsala: Hlubocká 

 


