
Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Sudice,
konaného dne 29.02.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice

Přítomno: 9 členů ZO
Občané: 3
Ověřovatelé: p. Jiří Zips a p. Barbora Balarinová 

Usnesení č. 9/1
Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Jiřího Zipse  a p. Barboru Balarinovou,  zapisovatelkou
p. Šárku Hlubockou.

Usnesení č. 9/2
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 9. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 29.02.2016.

Usnesení č. 9/3
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. 9/4
Zastupitelstvo  obce  Sudice  bere  na  vědomí  zprávu o  plnění  úkolů  z 8.  jednání  Zastupitelstva  obce  Sudice,
konaného dne 14.12.2015. 

Usnesení č. 9/5
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje výsledky inventarizace majetku obce Sudice se stavem k 31.12.2015.

Usnesení č. 9/6
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zajištění dopravní obslužnosti nad rámec obslužnosti kraje v rámci ODIS na
rok 2016: - ARRIVA a.s. Ostrava ve výši 36.098,00 Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje podpisem dodatku ke
smlouvě. 

Usnesení č. 9/7 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zpracovaný projekt na chodník na ul. Stiborské Ing. Petrou Guňkovou za
cenu 79.000,-Kč (bez DPH). Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
  
Usnesení č. 9/8
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo částku 575.000,- Kč z vlastních nákladů při dotaci HZS MSK na hasičské
vozidlo v hodnotě 3,800.000,- Kč pro JSDH Sudice.

Usnesení č. 9/9
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje 

a) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti spolku TJ Sokol Sudice v celkové
výši 20.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 1/2016. Starosta se pověřuje podpisem
smlouvy.

b) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti spolku JSDH Sudice v celkové výši
15.000,-  Kč a  zároveň schvaluje  veřejnoprávní  smlouvu č.  2/2016.  Starosta  se  pověřuje  podpisem
smlouvy.

c) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti spolku AVZO Sudice v celkové výši
45.000,-  Kč a  zároveň schvaluje  veřejnoprávní  smlouvu č.  3/2016.  Starosta  se  pověřuje  podpisem
smlouvy.

d) neinvestiční  individuální  dotaci  na  provozní  režii  spjatou  s činnosti  Mysliveckého  spolku  Sudice
v celkové výši 20.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 4/2016. Starosta se pověřuje
podpisem smlouvy

e) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti pravoslavné církve v celkové výši
30.000,-  Kč a  zároveň schvaluje  veřejnoprávní  smlouvu č.  5/2016.  Starosta  se  pověřuje  podpisem
smlouvy.

f) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti římskokatolické církve v celkové
výši  40.000,-  Kč  na  opravu  varhan,  30.000,-  Kč  na  odvodnění  sklepů  ve  farní  budově  a  zároveň
schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 6/2016 a č. 7/2016. Starosta se pověřuje podpisem smluv. 

Usnesení č. 9/10
Zastupitelstvo  obce  Sudice  rozhodlo  z  9  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 „Revitalizaci parku na náměstí v obci Sudice“ s firmou Ing. Patrik
Wieder, Oldřišov za cenu nejvýše přípustnou 388.981,- Kč (vč. DPH). Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o
dílo.



Usnesení č. 9/11
Zastupitelstvo obce  Sudice  rozhodlo ze tří  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 „Chodník – ovál parčík“ s firmou Rosis,  s.r.o.,  Opava za cenu
nejvýše přípustnou 159.441,70 Kč (vč. DPH). Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 9/12
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo ze dvou 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 „Renovace fasády budovy TJ Sokol Sudice“ s firmou KV STAV
company,  s.r.o.,  Štěpánkovice,  za  cenu  nejvýše  přípustnou  229.323,-  Kč  (vč.  DPH).  Starosta  se  pověřuje
podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 9/13
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo ze dvou 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 „Kryté  posezení  na hřišti  v Sudicích“ s firmou KUBJATKO –
střecha – stavba – poradenství, Sudice, za cenu nejvýše přípustnou 229.631,- Kč (vč. DPH). Starosta se pověřuje
podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 9/14
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přijetí čtyř nových zaměstnanců z evidence Úřadu práce v Opavě na veřejně
prospěšné práce od 1. března 2016 do 28. února 2017. 

Usnesení č. 9/15
Zastupitelstvo obce Sudice doporučilo nabídnout překážky bikeparku k odprodeji  a část  překážek umístit  do
pískovny.

Usnesení č. 9/16
Zastupitelstvo  obce  Sudice  doporučilo  v tělocvičně  ZŠ a  MŠ Sudice  pořídit  sondy k odvodnění  a  následně
zpevnit stěny po doporučení statika.

Usnesení č. 9/17
Zastupitelstvo  obce  Sudice  bere  na  vědomí informace,  týkající  se  kamerového  systému  za  účelem zlepšení
bezpečnostní situace v obci Sudice.

Usnesení č. 9/18
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2015 dle zápisu. 

Usnesení č. 9/19
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo realizaci  ohňostroje za cenu 15.000,- Kč při konání Sudického odpustu
v termínu 25. a 26. 6. 2016.

Usnesení č. 9/20
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí 

- sponzorské dary věnované Základní škole a Mateřské škole Sudice 
- protokol  o  kontrole  dodržování  vybraných  ustanovení  školského  zákona,  které  se  vztahují

k poskytování vzdělávání a školských služeb, se zaměřením na organizaci zápisu do prvního ročníku
základního vzdělávání

Usnesení č. 9/21
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí konání pracovní schůzky dne 2. dubna 2016

Usnesení č. 9/22
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí přehled sběrů oděvů za rok 2015 od firmy TextilEco, a.s., Praha, kdy
se vybralo za rok 2015 celkem 2.798 kg oděvů. 

Usnesení č. 9/23
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo v obecních bytech čp. 38 a čp.78  

- výměnu elektroinstalace firmou Jan Jařab 
- výměnu vodoinstalace firmou Karla Leciána 

Usnesení č. 9/24
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo nechat vojenský památník na ul. Křanovské (parc.č. 490), panu Halfarovi
zaplatit nájemné ve výši 400,- Kč/ročně a provést nabídku na opravu památníku.
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Usnesení č. 9/25
Zastupitelstvo  obce  Sudice  schválilo  firmu  BÁRTEK  ROZHLASY,  s.r.o.,  Valašské  Meziříčí,  pro  ozvučení
obecního úřadu za cenu 21.730,- Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

Usnesení č. 9/26
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost Krajského vojenského velitelství Ostrava o spolupráci  při
pořádání  vzpomínkového  aktu  u  příležitosti  71.  výročí  osvobození  a  překročení  hranic  v Sudicích  první
československou tankovou brigádou. 

Usnesení č. 9/27
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo cenu zemního plynu pro rok 2017 s f. Pražská plynárenská, a.s. Praha ve
výši 424,- Kč/1 MWh. Starosta se pověřuje podpisem dodatku č. 5 smlouvy ze dne 31.12.2012.

Usnesení č. 9/28
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo navýšení odměny místostarostovi o 500,- Kč, t.j na celkových 10.500,- Kč
od 01.03.2016, dle nařízení vlády č. 352/2015 Sb., ze dne 14.12.2015, kde se mění měsíční odměna poskytovaná
členům zastupitelstva obce.

Usnesení č. 9/29
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí:

- Tříkrálovou sbírku z ledna r. 2016, kdy se vybralo 26.055,- Kč
- termín setkání organizátorů chrámových sborů 

Usnesení č. 9/30
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 1/2016 dle zápisu.

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
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