
Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 09.11.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno:   8 členů ZO 

Občané: 7 

Ověřovatelé: p. Petr Weimann a p. Jiří Zips  

 

Usnesení č. 7/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Petra Weimanna a p. Jiřího Zipse, zapisovatelkou           

p. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 7/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 7. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 09.11.2015. 

 

Usnesení č. 7/3 

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

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

 

Usnesení č. 7/4 

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

konaného dne 07.09.2015.  

 

Usnesení č. 7/5 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 30.09.2015: 

- příjmy ve výši 9,171.900,00 Kč, tj. 75% 

- výdaje ve výši 7,031.300,00 Kč, tj. 65% 

 

Usnesení č. 7/6 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí a dává souhlas k zavedení opatření pro větrné a malé solární 

elektrárny vlastněné obcemi, domácnostmi a firmami  

 

Usnesení č. 7/7  

Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo o neposkytnutí příspěvku ze svého rozpočtu na výměnu kotlů žadatelům 

obce při realizaci projektu pro tzv. „kotlíkovou dotaci“.   

   

Usnesení č. 7/8 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost p. Ziranky o směnu pozemků a schvaluje vyhlášení záměru na 

směnu pozemků parc. č. 353/3 a parc. č. 76 a vyhlášení záměru na prodej pozemku parcely č. 77/3 o výměře   

248 m
2
.  

 

Usnesení č. 7/9 

Zastupitelstvo obce Sudice souhlasí s vypracováním územní studie zaměřené na veřejná prostranství a řešení 

krajiny.  

 

Usnesení č. 7/10 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí návrh smlouvy a další podrobnosti o spolupráci s f. Max Bögl 

Ostwind CZ,s.r.o. (developer větrných elektráren).  

  
Usnesení č. 7/11 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o projektu „Rekonstrukce tělocvičny v Sudicích“.  

 

Usnesení č. 7/12 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost p. Vilibalda Vehovského z Rohova na prodej či pronájem 

pozemku parcely č. 171/1 v Sudicích a také nabídku prodeje dvou bytů v bytovém domě čp. 177 v Sudicích.  

 

Usnesení č. 7/13 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o přidělení obecního bytu 2+1 v bytovém domě na  

Náměstí č.p. 38. 

 
Usnesení č. 7/14 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prověřit úspory tepelné energie a následně dle výsledku nechat vypracovat 

projekt na „Zateplení ZŠ a MŠ v Sudicích“.  

 

Usnesení č. 7/15 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí možnost výstavby cyklostezky v okolí Sudic.  
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Usnesení č. 7/16 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přemístění památníku padlých z parcely. č. 409 na parcelu č. 336/1, v k.ú. 

Sudice, před Základní školu a Mateřskou školu v Sudicích.  

 

Usnesení č. 7/17 

Zastupitelstvo obce Sudice projednalo návrh pachtovní smlouvy s tím, že bude projednána výpověď nájemní 

smlouvy s Ing. Hanzlíkem a následně vyhlášení záměru o pachtu pozemků, které jsou nedílnou součástí 

pachtovní smlouvy. 

 

Usnesení č. 7/18 

Zastupitelstvo obce Sudice: 

a) přijímá dar od římskokatolické církve  

b) schvaluje podání žádosti o dotaci na „Obnova hřbitovní kaple II“ z Ministerstva pro místní rozvoj 

c) pověřuje p. Knoppa zpracováním i podáním žádosti této dotace 

 

Usnesení č. 7/18 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 5/2015 dle zápisu. 

 

Usnesení č. 7/20 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí sponzorské dary věnované Základní škole a Mateřské škole Sudice. 

 

Usnesení č. 7/21 

Zastupitelstvo obce Sudice souhlasí:  

- s ořezem větví stromů na římskokatolickém hřbitově, který provede firma Filipa Laiferta z Podvihova   

- se skácením starého topolu na hřišti a jeho odstranění stejnou firmou   

 

Usnesení č. 7/22 

Zastupitelstvo obce Sudice: 

a) schválilo přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci projektu „Revitalizace 

parku“ 

b) pověřuje p. Knoppa k úkonům potřebných pro realizaci projektu, výběrového řízení, výběrem 

dodavatele a řízením celého projektu 

 

Usnesení č. 7/23 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo termín konání chrámových sborů v kostele sv. Jana Křtitele v Sudicích, a to 

2. října 2016, náhradní termín 9. října 2016.  

 

Usnesení č. 7/24 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo příspěvek ve výši 1.000,- Kč na dopravu pro kapelu Rohovanka, která hraje 

v Sudicích při církevních akcích. 

 
Usnesení č. 7/25 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí nabídku Českého červeného kříže na brožury především pro děti        

a mládež. 

 

 

 

Petr Halfar 

starosta 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  

                       Petr Weimann               _____________________         

        

                       Jiří Zips                       _____________________ 

    

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno: 8 z 9 členů ZO        

Zapsala: Šárka Hlubocká 


