
 
U s n e s e n í   č. 16/2013 

z  16. zasedání zastupitelstva obce Sudice  konaného dne 29.5.2013 
 

 
Usnesení č. 01/16/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu 16. zasedání ZO. 

 
Usnesení č. 02/16/2013 

       Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2012 s výhradou. 
 
       Zastupitelstvo obce bere na vědomí chyby a nedostatky uvedené ve zprávě o  
       přezkoumání hospodaření Obce Sudice za rok 2012. 
      
       Zastupitelstvo obce schvaluje nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků  
       uvedených ve zprávě o přezkoumání hospodaření Obce Sudice za rok 2012. 
 

 
Usnesení č. 03/16/2013 

       Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Sudice za období od 1. 1. do  
       31. 12. 2012.“ 

 
Usnesení č. 04/16/2013 
Zastupitelstvo obce Sudice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a 
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění  pozdějších  předpisů  (dále jen „správní řád“), ve spojení s ustanovením § 188 
odst. 3 a 4 stavebního zákona,  v y d á v á  dne  29. 5.  2013  formou opatření obecné 
povahy Změnu č. 1 územního plánu obce Sudice. 
 
Usnesení č. 05/16/2013 
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje smlouvu o výpůjčce nádob na tříděný odpad s 
firmou EKO-KOM, a.s. a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 
 
Usnesení č. 06/16/2013 
 Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje finanční příspěvek na opravu fasády církevní 
školy v obci ve výši 10.000,-Kč. 

 
Usnesení č. 07/16/2013 
Zastupitelstvo obce Sudice nesouhlasí s vybudováním svislého hrazení u domu č. p. 
26 na pozemku p. č. 74. 

 
Usnesení č. 08/16/2013 
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje finanční příspěvek obce na pořízení 
vyprošťovacího zařízení pro jednotku HZS PS Boskovice ve výši 5.000Kč. 
 
 
 
Ing. Olga Dočkalová 
starostka obce Sudice 


