
  Z á p i s  
z 8. zasedání zastupitelstva obce Sudice, konaného dne 14.12.2015 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti OÚ v Sudicích 

Přítomno: 8 členů ZO 

Občané: 2 

Ověřovatelé: p. Iveta Kryštofová, p. David Vaníček  

 

1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Sudice 

Zasedání Zastupitelstva obce Sudice (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.00 hodin starostou obce 

Petrem Halfarem (dále jako „předsedající“). Předsedající konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně podle 

zákona. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudice zveřejněna    

v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 03.12.2015.2014 do 14.12.2015. Současně byla zveřejněna 

na „elektronické úřední desce“.  

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Ivetu Kryštofovou a p. Davida Vaníčka, zapisovatelkou p. Šárku 

Hlubockou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

Návrh usnesení č. 8/1 :  

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Ivetu Kryštofovou a p. Davida Vaníčka, 

zapisovatelkou p. Šárku Hlubockou. 

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 8/1 bylo schváleno.  

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům           

zastupitelstva  a  v  souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající podal návrh na rozšíření bodu 

programu. Jiný návrh k programu nebyl vznesen ani z řad občanů. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu: 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje následující program zasedání:    
1) Zahájení, kontrola plnění usnesení 

2) Cenová nabídka fa Marius Pedersen na zajištění provozu systému shromažďování, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2016 včetně 

kalkulace místního poplatku 

3) Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému 

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

4) Návrh smlouvy s fa DIGIS, spol.s.r.o. 

5) Dopravní obslužnost - TQM 

6) Rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2016  

7) Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ na rok 2016 

8) Základní škola – sponzorské dary 

9) Žádost pravoslavné církve  

10) Projednání zápisu kontrolního a finančního výboru 

11) Autobusová zastávka 

12) Cyklostezka - Rohov 

13) Chodníky na ul. Stiborské 

14) Zateplení ZŠ a MŠ Sudice 

15) Směna a prodej pozemků, parc. č. 353/3, č. 76 a č. 77/3 

16) Návrh rozpočtu obce Sudice na rok 2016 

17) Aktualizace strategického plánu 

18) Různé:   

- inventarizace majetku obce k 31.12.2015 

- ceny vodného a stočného na rok 2016 

- Gypstrend 

- informace starosty 

- přesazení stromů na plynovodu 

- měření čistého vzduchu 

- nabídka Deníku 

- Tříkrálová sbírka 

- studie rodinných domů na ul. Zámecké 

- větrné elektrárny 

- podání žádostí o dotace 

19)  Diskuse a závěr  

Má někdo k návrhu programu doplnění? K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Dávám 

hlasovat o návrhu programu.  

Návrh usnesení č.8/2:   

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 8. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 14.12.2015. 

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 8/2 bylo schváleno. 
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Předsedající podal návrh na složení návrhové komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: Ing. Emil 

Josefus - předseda, členové -  p. Pavel Plachtzik a p. Petr Weimann.  

Jiné protinávrhy nebyly podány.  
 

Návrh usnesení č. 8/3 

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

Josefus – předseda, členové – p. Pavel Plachtzik, p. Petr Weimann.  

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 8/3 bylo schváleno.  

 

Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO provedl p. Petr Weimann. Usnesení č.7/11 – projekt rekonstrukce 

tělocvičny stále pokračuje, č. 7/15 – cyklostezka – dnešní bod programu, č. 7/16 – přemístění památníku – žádost 

odeslána na Městský úřad Kravaře. Další usnesení jsou průběžně plněna. 
Návrh usnesení č. 8/4: 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů ze 7. jednání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 09.11.2015.  

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 8/4 bylo schváleno.  

 

2) Předsedající předložil cenovou nabídku fa Marius Pedersen na zajištění provozu systému shromažďování, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v  roce 2016, včetně kalkulace místního 

poplatku. Nabídka je v současných platných cenách.  

Dále starosta předložil kalkulaci místního poplatku, který činí při příspěvku obce ve výši 30.000,00 Kč – 510,00 

Kč/osobu a rok. Smluvní ceny v roce 2016 pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby oprávněné 

k podnikání, které se zapojují do systému likvidace komunálního odpadu zavedeného v obci Sudice budou  

stejné jako v roce 2015 – 2.400,- Kč za jednu odpadovou nádobu (včetně tříděného skla, plástů, papíru, 

velkoobjemového a nebezpečného odpadu). Jiné návrhy ani stanoviska nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení č. 8/5 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo:  

1. Cenovou nabídku fa Marius Pedersen a.s. na zajištění provozu systému shromažďování, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2016.  

2. Kalkulaci místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2016. 

3. Smluvní ceny pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby oprávněné k podnikání, které se 

zapojí do systému likvidace komunálního odpadu zavedeného obcí Sudice dle kalkulace pro rok 

2016.  

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0.  

Usnesení č. 8/5 bylo schváleno. 

  

3) Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,            

o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona   

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů.  Starosta uvedl, že se mění pouze 

článek 4 odst. 1 a 2 (výše poplatku) a v článku 6 (osvobození od poplatku) přibyl celý odstavec 1, který se týká 

dětí a seniorů umístěných v různých ústavech a domovech. Jiné návrhy ani stanoviska nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení č. 8/6:  

Zastupitelstvo obce Sudice vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 ze dne 14.12.2015 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů s účinností od 01.01.2016. 

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 8/6 bylo schváleno.  

 

4) Předsedající seznámil přítomné s nabídkou firmy DIGIS, spol.s.r.o. o aktualizaci DKM katastrálního území 

Sudice, vložení všech výkresů UPD včetně textové části, vložení Ortofotomapy a systémové podpory v 

AMEServer. Vytvoření aktualizovaného prostředí a systémové podpory systému AMEServru vychází na 

20 812,00 Kč, vč. DPH.  

Návrh usnesení č. 8/7 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo smlouvu o dílo na tvorbu GIS obce Sudice pro rok 2016 s firmou 

DIGIS, spol. s r.o. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy o dílo.  

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č.8/7 bylo schváleno.  
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5) Zajištění dopravní obslužnosti v roce 2016 předložil předsedající. Částka oproti minulému roku se u dopravce 

TQM-holding, s.r.o. Opava mírně zvýšila. Oproti loňskému roku je tato částka o 332,- Kč vyšší. Dopravce 

Arriva, a.s. Ostrava se ještě nedohodla s krajem, tudíž jejich nabídku jsme zatím nedostali. Jiné návrhy ani 

stanoviska nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení č. 8/8 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zajištění dopravní obslužnosti nad rámec obslužnosti kraje v rámci 

ODIS na rok 2016:     - TQM – holding s.r.o. Opava ve výši 19.771,00 Kč vč. DPH. 

Starosta se pověřuje podpisem dodatku ke smlouvě.  

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 8/8 bylo schváleno.   

 

6) Předsedající předložil rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2016. Příjmy jsou ve výši 2 267.000,00 Kč, 

výdaje ve výši 2 267.000,00 Kč, rozpočet vyrovnaný. Žádné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení č. 8/9 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2016. 

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0.  

Usnesení č. 8/9 bylo schváleno. 

 

7) Předsedající předložil rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ na rok 2016. Příjmy jsou ve výši 

190,50 tis. Kč, výdaje ve výši 190,50 tis. Kč, rozpočet vyrovnaný. Žádné návrhy ani připomínky nebyly 

vzneseny. 

Návrh usnesení č. 8/10 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ na rok 

2016. 

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č.8/10 bylo schváleno.  

 

8) Předsedající přítomným předložil zprávu od paní ředitelky Základní školy a Mateřské školy, PO, Sudice,        

o sponzorských darech pro školu za období 09 - 12/2015. Dále paní ředitelka podala žádost o převod finančních 

prostředků z rezervního fondu do investičního fondu. V souladu s § 57 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., zákona o 

rozpočtových pravidlech, lze prostředky rezervního fondu použít k doplnění fondu reprodukce majetku se 

souhlasem zřizovatele. Na základě tohoto ustanovení žádá převod peněžitých darů na nákup keramické pece, 

která bude sloužit pro potřeby výuky výtvarné výchovy, do investičního fondu. Jedná se o částku 43.204,- Kč, 

přiloženo k zápisu.   

Návrh usnesení č. 8/11 

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

Sudice a schválilo převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu. 

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č.8/11 bylo schváleno.  

 

9) Předsedající předložil dále žádost Pravoslavné církve v Sudicích na opravu dveří v evangelickém kostele sv. 

Václava. Dveře je třeba zpevnit, zrenovovat a také opravit rámy. Oprava dveří je zkonzultována s odborníkem a 

odhad finančních prostředků je cca 30.000,- Kč. 

Návrh usnesení č. 8/12 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo neinvestiční individuální dotaci na provozní režii Pravoslavné církve 

v celkové výši 30.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0.  

Usnesení č. 8/12 bylo schváleno. 

 

10) Dalším bodem programu bylo projednání zápisů finančního a kontrolního výborů za rok 2015. Za kontrolní 

výbor podal zprávu předseda výboru p. Petr Weimann a za finanční výbor p. Antonie Vavrová. Zápisy jsou 

přiloženy k nahlédnutí. 
Návrh usnesení č. 8/13 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zápisy č. 1 a 2 kontrolního výboru a zápisy č. 1 – 6 finančního 

výboru za rok 2015. 

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 3. 
Usnesení č. 8/13 bylo schváleno. 

 

11) Předsedající přítomným předložil žádost obce Třebom o projednání přemístění autobusové zastávky 

v Sudicích ve směru na Třebom, z důvodu bezpečnosti dětí. Jelikož je zastávka umístěná u hlavní silnice, kde 

některá auta projíždějí větší rychlostí, žádá obec Třebom o přeložení zastávky na bezpečnější místo. Předsedající 

oznámil, že se zúčastnil jednání s koordinátorem ODISu p. Dudkou a p. Pastrňákem z Arriva Morava a.s., kde se 

řešila tato možnost. Jedná se hlavně o autobusové spojení po 15 hod., autobus po příjezdu do Sudic, objede park 
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a zastaví na rohu stávající zastávky směr Rohov. Děti by tak nemusely chodit přes hlavní cestu. Oběma se tato 

situace zdá přípustná, ale musí se to ještě projednat s Moravskoslezským krajem. Paní ředitelka ZŠ a MŠ Sudice 

s touto možností taky souhlasí.   

Návrh usnesení č. 8/14 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci starosty, týkající se autobusové zastávky v Sudicích. 

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 8/14 bylo schváleno. 

 

12) Předsedající informoval přítomné o cyklostezce, která by se měla vybudovat mezi obcemi Rohov a Sudice. 

Jednal i se starostou obce Rohov a ten sdělil, že pro obec Rohov by byla schůdnější cyklostezka v bývalé uličce, 

která vedla ze Sudic do Rohova. Jsou ještě ale dvě možnosti, jedna podél silnice I/46 a druhá z ulice Křenovské 

směr Rohov. Pro nás by byla také schůdnější bývalá ulička, jelikož všechny pozemky jsou obecní. Z ulice 

Křenovské je cesta z naší strany zpevněná, jen by se muselo vše vysypat asfaltovým recyklátem a uválcovat. Ing. 

Josefus vystoupil s tím, že kdyby byla cyklostezka podél hlavní silnice, tak je větší pravděpodobnost záchrany 

někoho, kdo by se zde zranil.  

Návrh usnesení č. 8/15 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci starosty o cyklostezce Sudice-Rohov a preferuje 

vybudovat cyklostezku podél silnice I/46.  

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 8/15 bylo schváleno.  

 

13) Předsedající přítomným předložil návrh na rekonstrukci chodníku na ul. Stiborské. Jedná se o rekonstrukci 

stávajícího chodníku v délce cca 150 m a vybudování nového chodníku v délce cca 150 m. Při této rekonstrukci  

je možno zrekonstruovat ještě chodník vedle kluziště, který spojuje ulici Stiborskou a Na Angru, v délce cca  

121 m. Dostali jsme jednu nabídku na zpracování projektové dokumentace od firmy ArchaSta servis, s r.o. a 

druhou nabídku od firmy IWWA, s r.o, na zpracování žádosti o poskytnutí dotace na tento projekt.      
Návrh usnesení č. 8/16 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace, týkající se rekonstrukce chodníku na ul. Stiborské. 

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 8/16 bylo schváleno.  

 

14) Dalším bodem programu je zateplení ZŠ a MŠ Sudice. Na minulých jednáních jsme už projednávali tuto 

otázku. Nechali jsme si prověřit úsporu tepelné energie p. Křupkou, který nám vyhodnotil zateplení obvodového 

pláště. Odhad nákladů na zateplení obvodového pláště (cca 2350 m
2
) je cca 22 mil. Kč vč. DPH, návratnost bez 

dotace cca 166 let a návratnost s 50% dotací 83 let. Namátkou jsme spočítali náklady dle cen zateplení (na 1 m
2
), 

vynásobili počtem m
2
 a vyšla nám částka cca 5 mil. Kč. Dle jedné firmy vyšla částka cca 3, 5 mil Kč. Tepelná 

energie však utíká také jiným směrem – střecha a okna (i v tělocvičně). Návrh Ing. Josefuse – nechat udělat 

projekt na nová okna. 

Návrh usnesení č. 8/17  

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace, týkající se zateplení Základní školy a Mateřské 

školy v Sudicích  

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0.  

Usnesení č. 8/17 bylo schváleno. 

 

15) Návrh rozpočtu obce Sudice na rok 2016 předložila předsedkyně finančního výboru p. Antonie Vavrová. 

Návrh rozpočtu dostali všichni členové zastupitelstva domů k prostudování. Předsedkyně finančního výboru 

seznámila přítomné s jednotlivými příjmovými a výdajovými položkami. Příjmy jsou plánovány ve výši 

8,448.600,00 Kč, výdaje ve výši 9,088.301,00 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 639.701,00 Kč bude 

pokryt z přebytku roku 2015. Jiné návrhy ani stanoviska k rozpočtu nebyly vzneseny. 

Jako další předložila p. Vavrová rozpočtový výhled obce Sudice na období let 2015 – 20120. 

Návrh rozpočtu obce Sudice na rok 2016 a rozpočtový výhled obce Sudice na období let 2015 – 2020 jsou 

přiloženy k zápisu. 

Návrh usnesení č. 8/18 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo celkový rozpočet obce Sudice na rok 2016 jako schodkový: a to 

příjmy ve výši 8,448.600,00 Kč, výdaje ve výši 9,088.301,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 

639.701,00 Kč bude pokryt z přebytku roku 2015. 

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0.  

Usnesení č. 8/18 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 8/19 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtový výhled obce Sudice na období let 2015 - 2020 

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0.  

Usnesení č. 8/19 bylo schváleno. 
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16) Na minulém jednání jsme projednávali směnu pozemku parc.č. 76 a 353/3 a prodej pozemku parc.č. 77/3. 

Na úřední desce byl zveřejněn záměr všech těchto parcel. Rozdíl v ceně směňujících pozemků se nedoplácí. 

Prodej parcely č. 77/3 o rozloze 248 m
2
, cena - 50,- Kč/m

2
, což je celkem 12,400,- Kč. Cena byla stanovena 

z důvodu toho, že pro jiné kupce by byl tento pozemek bezcenný. Pro p. Ziranku, který žádá směnu vedlejšího 

pozemku, je tato cena vyhovující. 

Návrh usnesení č. 8/20 

Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo o směně pozemků parc. č. 76 o výměře 787 m
2
 a parc.č. 353/3              

o výměře 793 m
2
 a zároveň rozhodlo o prodeji pozemku parc. č. 77/3 o výměře 248 m

2
 za 50,- Kč/m

2
. 

Náležitosti spojené se smlouvou a s návrhem na vklad do katastru provede kupující p. Ziranka, bytem 

Třebom čp. 32 na své náklady. Starosta se pověřuje podpisem směnné a kupní smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0.  

Usnesení č. 8/20 bylo schváleno. 

 

17) Aktualizace Strategického plánu obce Sudice. Starosta předložil ke schválení aktualizovaný strategický plán 

na další období. Bylo provedeno rozšíření určitých bodů a doplnění investičních akcí. Strategický plán byl všem 

k nahlédnutí. Žádné jiné návrhy ani stanoviska nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení č. 8/21 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo aktualizaci Strategického plánu obce Sudice. 

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0.  

Usnesení č. 8/21 bylo schváleno. 

 

18) Různé a diskuse 

18.1. Předsedající informoval, že vydal příkaz k provedení inventarizace majetku obce Sudice se stavem                             

k 31.12.2015. Složení komisí je přílohou zápisu. 

Návrh usnesení č. 8/22  

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce Sudice 

se stavem k 31.12.2015 a složení inventarizačních komisí.  

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 8/22 bylo schváleno.  

 

18.2. Předsedající seznámil přítomné s cenou vodného a stočného, které byly v souladu s platnou legislativou 

schváleny s účinností od 1.1.2016. 

Voda pitná (vodné)         - 35,39 Kč/m
3
 ( bez DPH)   - 40,70 Kč (vč. 15 % DPH) 

Voda odvedená (stočné)  - 32,33 Kč/m
3
 (bez DPH)    - 37,18 Kč (vč. 15%  DPH) 

Bez připomínek. 

Návrh usnesení č. 8/23 

Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí oznámení SmVaK Ostrava a.s. o změně ceny vodného a 

stočného od 1.1.2016. Vodné 40,70 Kč (vč. 15% DPH) a stočné 37,18 Kč (vč. 15% DPH) 

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 8/23 bylo schváleno. 

 

18.3. V tomto bodě programu se opět vracíme k pachtovní smlouvě s firmou Gypstrend, s.r.o. Kobeřice. Na 

minulém zasedání jsme probírali těžený a netěžený nájem. V dnešním bodě předsedající informoval přítomné o 

výpovědi smluv s Cetou, s.r.o., Kobeřice a s p. Hanzlíkem. Smlouvy se musí vypovědět k začátku zemědělského 

roku, to je k 30.9.2016, tři měsíce předem, to je k 30.6.2016. Ceta, s.r.o. Kobeřice ani pan Hanzlík nemají žádné 

připomínky.   

Návrh usnesení č. 8/24 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o pachtovní smlouvě s f. Gypstrend, Kobeřice. 

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0 
Usnesení č. 8/24 bylo schváleno. 

 

18.4. Předsedající dále přítomné informoval o sněmu Sdružení obcí Hlučínska. Na sněmu se mimo jiné 

projednávaly nesouhlasy s různých resortů, které se budou za Sdružení obcí Hlučínska posílat na různá 

ministerstva, např. rozpočtové určení daní (RUD), sociální bydlení, vyřizování bezdlužnosti nebo kontrola 

zápisů z jednání zastupitelstev obcí. 

Návrh usnesení č. 8/25 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace starosty ze sněmu Sdružení obcí Hlučínska 

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 8/25 bylo schváleno. 

 

18.5. Předsedající informoval přítomné o problému se stromy, které jsou zasazeny na místě, kde vede 

plynovodní potrubí. Jedná se o stromy na parc.č. 22/1 na ul. Ratibořské a na parc.č. 327/1 na fotbalovém hřišti. 

Plynárny nám to oznámily jen informativně, takže měly by napsat písemné stanovisko. Stromy, které jsou 

vysázeny přímo v ochranném pásmu plynárenského zařízení bychom mohli přemístit, v případě havárie 

odstranit. Na písemné stanovisko z RWE obec odpoví dopisem. 
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Návrh usnesení č. 8/26 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí přesazení stromů, které jsou vysázeny v ochranném pásmu 

plynárenského zařízení.  

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 8/26 bylo schváleno. 

 

18.6.  Byli jsme osloveni Českým hydrometeorologickým ústavem Ostrava o měření čistého vzduchu na území 

obce Sudice v období jednoho roku. Obec musí zajistit místo měření a osobu, která bude každodenně zařízení 

obsluhovat. Místo měření jsme zajistili v areálu čistírny odpadních vod a p. Karla Bolackého k obsluze zařízení 

na měření čistého vzduchu. Pan Bolacký bude odměňován obcí s tím, že Český hydrometeorologický ústav 

stejnou částku obci následně proplatí. Všechny náklady spojené s přípravou měření, jeho průběhem a ukončením 

uhradí ČHMÚ. 

Návrh usnesení č. 8/27 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo měření čistého vzduchu Českým hydrometeorologickým ústavem. 

Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 8/27 bylo schváleno. 

 

18.7. Dostali jsme nabídku z Deníku na mediální spolupráci v roce 2016. Jedná se o prezentaci obce – předplatné 

inzerce, redakční podpora, koledy aj. Celkem tato spolupráce vychází na 7.900,- Kč (bez DPH). 

Z Charity Hlučín jsme dostali letáček o konání Tříkrálové sbírky v našem okolí. Tříkrálové sbírka roku 2016 

proběhne o víkendu od 8. do 10. ledna 2016. V naši obci proběhne sbírka v sobotu 9.1.2015.  

Návrh usnesení č. 8/28 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

- nabídku spolupráce obce s Deníkem 

- Tříkrálovou sbírku roku 2016, konanou ve dnech 8. – 10. ledna 2016 

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 8/28 bylo schváleno. 

 

18.8. Předsedající dále přítomným předložil tři varianty studie rodinných domů na ul. Zámecké. Jedná se o šest 

rodinných domů uspořádaných ve třech variantách.  

Návrh usnesení č. 8/29 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo studii rodinných domů na ul. Zámecké a vybralo variantu č. 7 

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 8/29 bylo schváleno. 

 

18.9. Předsedající dále informoval přítomné, že navštívil větrnou elektrárnu v Oldřišově. Mimo jiné se 

informoval i na smlouvu, kterou má obec Oldřišov s firmou Max Bögl Ostwind CZ, s r.o. Tuto smlouvu mají ve  

stejné podobě, jako jsme ji probírali na minulém zasedání (návrh smlouvy). Pořád nám ale chybí ekonomická 

rozvaha – např. kolik vytočí za rok a samozřejmě veřejné projednání s občany. 

Návrh usnesení č. 8/30 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o spolupráci s f. Max Bögl Ostwind CZ, s.r.o. 

(developer větrných elektráren)   

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 8/30 bylo schváleno. 

 

18.10. Jako poslední bod programu předsedající předložil vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy na rekonstrukce či výstavbu hřišť - nová stavba (50%), rekonstrukce (až 60%). 

Kdybychom žádali dotaci na víceúčelové hřiště s cenou cca 5,000.000,00 Kč je 50% dotace pořád málo, museli 

bychom hodně peněz investovat z vlastních zdrojů. Kdežto rekonstrukce stávajícího kurtu, s dotací 60%, by byla 

únosnější. Z částky 1,574.00,00 Kč by byla vlastní investice cca 630.000,00 Kč. 

Z programu Podpory a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje bychom mohli požádat o dotaci na chodník na 

ul. Stiborské, kolem místního kluziště. Zpracováním i podáním obou žádostí bychom mohli opět pověřit p. 

Knoppa, který nám už několik dotací vyřizoval.  

K celkové revitalizaci parku by přibyla i oprava chodníku kolem celého parku, kterou bychom financovali 

z vlastních zdrojů. 

Návrh usnesení č. 8/31 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje podání žádostí o dotaci z programu Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy na projekt rekonstrukce stávajícího víceúčelového kurtu na rok 2016 a pověřuje p. Knoppa 

zpracováním i podáním žádosti o dotaci.  

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 8/31 bylo schváleno. 
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Návrh usnesení č. 8/32 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpory a rozvoje venkova 

Moravskoslezského kraje na projekt chodníku na ul. Stiborské a pověřuje p. Knoppa zpracováním i 

podáním žádosti o dotaci.  

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 8/32 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení č. 8/33 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje financování opravy chodníku kolem parku, v rámci revitalizace 

parku, z vlastních zdrojů.  

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Usnesení č. 8/33 bylo schváleno. 

 

19) Závěr - starosta Petr Halfar na závěr poděkoval všem zastupitelům i přítomným občanům. Zasedání ukončil 

v 19:05  hodin. 

 

 

 

 

 

Petr Halfar 

starosta 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:   

              

Iveta Kryštofová                ...……………….………… 

    

David Vaníček           ..…………………………. 

  

Zapsala:  Šárka Hlubocká               ………………………….. 


