
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 08.06.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno:   9 členů ZO 

Občané: 1 

Ověřovatelé: p. Jiří Zips a p. David Vaníček  

 

Usnesení č. 5/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Jiřího Zipse a p. Davida Vaníčka, zapisovatelkou            

p. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 5/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 5. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 08.06.2015. 

 

Usnesení č. 5/3 

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

– předseda, členové – p. Antonie Vavrová, p. Pavel Plachtzik.  

 

Usnesení č. 5/4 

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

Sudice.  

 

Usnesení č. 5/5 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Závěrečný účet obce Sudice za rok 2014 s výrokem souhlasu s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad, jak je uvedeno v zápise. 

 

Usnesení č. 5/6 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska 

za rok 2014 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

 

Usnesení č. 5/7  

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí:  

- Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ za rok 2014  

- Zápis kontrolní komise z kontroly hospodaření za období roku 2014 Svazku obcí mikroregionu 

Hlučínska – západ 

  

Usnesení č. 5/8 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 31.03.2015: 

 Příjmy ve výši 2,217.400,00 Kč, tj. 21% 

 Výdaje ve výši 1,996.100,00 Kč, tj. 21% 

 

Usnesení č. 5/9 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí. 

 

Usnesení č. 5/10 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zvýšit cenu pohřebních míst na obou hřbitovech v Sudicích, a to za 

jednohrob 800,- Kč a dvojhrob 1.600,- Kč na 15 let, s účinnosti od 09.06.2015. 

 

Usnesení č. 5/11 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přijetí daru Pravoslavné církve obce Sudice, a to pozemku parc. č. 387/16    

o výměře 13 m
2
 a parc. č. 387/17 o výměře 6 m

2
. Starosta se pověřuje podpisem Darovací smlouvy.  

 

Usnesení č. 5/12 

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 dodávku realizace projektu “Demolice evangelické 

školy“ s firmou Daniela Reichla, Opavská 64, Dolní Benešov-Zábřeh, IČ: 744791130 za cenu 30.800,- Kč vč. 

DPH. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení č. 5/13 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo provedení víceprací při opravách komunikace na ul. Zámecká ve výši 

30.862,- Kč.  
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Usnesení č. 5/14 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 

1. Pověření starosty obce k přijetí podaných a přidělených dotací a pověřuje jej podpisem smluv 

s poskytovateli dotací. 

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

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

3. 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 dodávku realizace projektu “Přístupový 

chodník k Základní a Mateřské škole v Sudicích“ s firmou CONE-STAVITELSTVÍ, Kosmova 

17/1126, Ostrava-Přívoz, IČ: 25357603 za cenu 370.012,- Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje podpisem 

Smlouvy o dílo. 

4. Financování projektu „Přístupového chodníku k ZŠ a MŠ v Sudicích“ dle rozpočtového opatření ve výši 

370.012,- Kč, v případě přidělení dotace bude tato částka ve výši 200.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 5/15 

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 dodávku realizace projektu “Demolice objektu čp. 99“ 

s firmou Bočrad,s.r.o., Hájecká 238, Dolní Benešov, IČ: 25823191 za cenu 114.950,- Kč vč. DPH. Starosta se 

pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení č. 5/16 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o podaných dotacích z Ministerstva pro místní rozvoj na 

sakrální stavby (kaplička) a dětské hřiště a pověřuje firmu JK Grant, s.r.o. Opava podáním žádosti o dotaci na 

sakrální stavby.  

 

Usnesení č. 5/17 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí vícepráce chodníku na římskokatolickém hřbitově, které budou 

součásti rozpočtového opatření č. 3/2015. 

 

Usnesení č. 5/18 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 3/2015 dle zápisu.  

 

Usnesení č. 5/19 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Dodatek č.4 - doplnění čl. III odst. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové 

organizace, ZŠ a MŠ Sudice ze dne 19.6.2002. 

 

Usnesení č. 5/20 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí. 

- sponzorské dary věnované Základní škole a Mateřské škole Sudice 

- ukončené studium paní ředitelky Základní školy a Mateřské školy Sudice  

 

Usnesení č. 5/21 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí odpověď p. Halfara, ohledně pozemku pod Památníkem osvobození 

(parc.č. 490) a možnost jeho přemístění na vhodné místo. 

 

Usnesení č. 5/22 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 

- umístění v katalogu v přehledu obecních úřadů – „BronzovéStránky.cz“ 

- informaci o konání plavby Dračích lodí na rybníku Nezmar v Dolním Benešově 

 

Usnesení č. 5/23 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo drobné opravy do 1.000,- Kč v obecních bytech, které si nájemníci platí 

z vlastních finančních prostředků. 

 

Usnesení č. 5/24 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o dopravní situaci na ul. Nové a pověřuje starostu zjistit 

podrobnosti na příslušných místech. 
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Usnesení č. 5/25 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky naší obce v systému EKO-KOM za rok 2014. 

 

 

 

 

 
 

Petr Halfar 

starosta 

 

 

Ověřovatelé:  

                       Jiří Zips               _____________________          

       

                       David Vaníček          _____________________ 

 

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno: 9 z 9 členů ZO        

Zapsala: Šárka Hlubocká 


