
Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 23.02.2015 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno:   9 členů ZO 

Občané: 12 

Ověřovatelé: p. Jiří Zips a p. Barbora Balarinová  

 

Usnesení č. 3/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Jiřího Zipse a p. Barboru Balarinovou, zapisovatelkou    

p. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 3/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 3. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 23.02.2015. 

 

Usnesení č. 3/3 

Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: Ing. Emil Josefus 

– předseda, členové – p. Antonie Vavrová, p. David Vaníček.  

 

Usnesení č. 3/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z předcházejících jednání Zastupitelstva obce 

Sudice.  

 

Usnesení č. 3/5 

Zastupitelstvo obce Sudice vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 ze dne 23.02.2015 o stanovení systému 

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

stavebním odpadem s účinností od 11.3.2015. 

 

Usnesení č. 3/6 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo text Dohody o poskytnutí finančních prostředků na zabezpečení hašení 

požárů a provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech s obcí Třebom. 

 

Usnesení č. 3/7  

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo aktualizaci digitální katastrální mapy a zákaznickou podporu ve smlouvě o 

dílo na tvorbu GIS obce Sudice pro rok 2015 s firmou DIGIS, spol. s r.o. Starosta se pověřuje podepsáním 

smlouvy o dílo.  

 

Usnesení č. 3/8 

Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo odložit projednávání rozdělení dotací zájmovým organizacím.   

 

Usnesení č. 3/9 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej pozemku parc. č. 171/3 v k.ú. Sudice za cenu 35,- Kč/m
2
. Návrh na 

vklad do katastru nemovitostí provede obec na náklady kupujícího p. Stanislava Dudy, bytem Sudice, Na Angru 

čp. 177. Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy. 
 

Usnesení č. 3/10 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej nemovitosti čp.125, včetně části pozemku parcely č.162 v k.ú. 

Sudice za cenu 1,250.000,- Kč za objekt a 150.000,- Kč za pozemek. Rozdělení parcel a návrh na vklad do 

katastru nemovitostí provede obec na vlastní náklady. Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy. 

 
Usnesení č. 3/11 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2015. 

 

Usnesení č. 3/12 

Starosta obce Sudice jmenoval p. Jiřího Zipse za člena povodňové komise – evakuační komise – komise pro 

řešení mimořádných událostí na obci a tímto odvolává Ing. Milana Černohorského.  

 

Usnesení č. 3/13 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí nabídku p. Ruska na prodej části svého pozemku na parcelách č. 43, 

44, a 679, cca 2512 m
2
 za cenu 230,m- Kč/m

2 a tuto nabídku neakceptuje z důvodu, že není předpoklad 

k vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům. 

 

Usnesení č. 3/14 

Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo ze 4 hodnocených nabídek o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření 

smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na opravy místních komunikací s firmou Jankostav, s.r.o., Ostrava- 

Kunčice, za cenu nejvýše přípustnou 337.567,- Kč vč. DPH. Starostu pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 
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Usnesení č. 3/15 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej pozemků části parc. č. 634/1 v k.ú. Sudice za cenu 170,- Kč/m
2
,  

vyhlášení záměru prodeje části parc.č.634/1 a provedení dělení parcel. 

 

Usnesení č. 3/16 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 

1. Starosta může provádět trvale rozpočtová opatření od posledního zasedání zastupitelstva obce do 31.12. 

kalendářního roku a na nejbližším jednání dát rozpočtová opatření na vědomí členům zastupitelstva 

obce. 

2. Starosta může provádět trvale formou rozpočtových opatření úpravu rozpočtu v rozsahu přijetí dotací a 

jejich  čerpání a na nejbližším jednání dát přijetí a čerpání dotací na vědomí členům zastupitelstva obce.  

 

Usnesení č. 3/17 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2014 dle zápisu. 

 

Usnesení č. 3/18 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zpracování projektu a technický dozor na revitalizaci parku na Náměstí 

v Sudicích Ing. Šamárkovou a Ing. Jiřího Knoppa k podání žádosti o dotaci na Ministerstvo životního prostředí, 

řízením projektu a výběrovým řízením.  

 

Usnesení č. 3/19 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo realizaci ohňostroje za cenu 15.000,- Kč při konání Sudického odpustu 

v termínu 20. a 21. 6. 2015. 

 

Usnesení č. 3/20 

Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo ze 3 hodnocených nabídek o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření 

smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na provedení projektu „Rekonstrukce tělocvičny v Sudcích“ s Ing. 

arch. Karlem Komárkem, za cenu nejvýše přípustnou 54.000,- Kč vč. DPH. Starostu pověřuje podpisem 

Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení č. 3/21 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vypracovat projekt na celkovou rekonstrukci stávajícího tenisového a 

volejbalového kurtu v Sudicích.  

 

Usnesení č. 3/22 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí podání žádosti o konání 16. ročníku Setkání chrámových sborů 

Hlučínska  v roce 2016 v naši obci. 

 

Usnesení č. 3/23 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí oznámení o podomním prodeji, včetně tabulek pro zákaz podomního 

prodeje. 

 

Usnesení č. 3/24 

Zastupitelstvo obce Sudice souhlasí s pořádáním půlmaratonu, konaného 13.6.2015, bez finančního příspěvku. 

 

Usnesení č. 3/25 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo účast starosty obce Petra Halfara a místostarosty Ing. Emila Josefuse na 

vzdělávacím zájezdu představitelů obcí Sdružení obcí Hlučínska do Norska. 

 

Usnesení č. 3/26 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 1/2015 dle zápisu 

  

Usnesení č. 3/27 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí návrh na zvýšení nájmu bytových domů čp.38 a 152 o 3%.  

 

Usnesení č. 3/28 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí přezkoumání hospodaření obce Sudice za rok 2014 bez výhrad. 

 

Usnesení č. 3/29 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje výsledky inventarizace majetku obce Sudice se stavem k 31.12.2014. 

 

Usnesení č. 3/30 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace starosty o pachtovní, popř. kupní smlouvě s firmou 

Gypstrend s.r.o. 
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Usnesení č. 3/31 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu Policie České republiky o bezpečnostní situaci v rámci území 

obce Sudice za rok 2014. 

 

 
 

Petr Halfar 

starosta 

 

 

 

Ověřovatelé:  

                       Jiří Zips                             _____________________         

        

                       Barbora Balarinová          _____________________ 

 

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno: 9 z 9 členů ZO        

Zapsala: Šárka Hlubocká 


