
Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 25.04.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno: 9 členů ZO 

Občané: 4 

Ověřovatelé: p. Pavel Plachtzik a p. Antonie Vavrová  

 

Usnesení č. 10/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Pavla Plachtzika a p. Antonii Vavrovou, zapisovatelkou           

p. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 10/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 10. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 25.04.2016. 

 

Usnesení č. 10/3 

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

– předseda, členové – p. Petr Weimann, p. Iveta Kryštofová.  

 

Usnesení č. 10/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 9. jednání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 29.02.2016.  

 

Usnesení č. 10/5 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo účetní závěrku obce Sudice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015. 

 

Usnesení č. 10/6 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 

- účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Sudice, příspěvkové organizace, sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2015 

- rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 

 

Usnesení č. 10/7  

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Závěrečný účet obce Sudice za rok 2015 s výrokem souhlasu s celoročním 

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

 

Usnesení č. 10/8 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 31.03.2016: 

 Příjmy ve výši 2,284.500,00 Kč, tj. 27% 

 Výdaje ve výši 1,698.200,00 Kč, tj. 19% 

 

Usnesení č. 10/9 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vypracování knihy o obci Sudice manžely Pláčkovými z Opavy. Starosta se 

pověřuje podpisem licenční smlouvy. 

 

Usnesení č. 10/10 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo reklamu na objektu TJ Sokol Sudice  na hřišti s pivovarem na 5 let. Starosta 

se pověřuje podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 10/11 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí nabídku úspory elektrické energie v ZŠ a MŠ Sudice, příspěvkové 

organizace. 
 
Usnesení č. 10/12 

Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo o nefinancování územní studie zaměřené na veřejné prostranství a řešení 

krajiny.   

 

Usnesení č. 10/13 

Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo o veřejném projednání umístění větrných elektráren na katastrálním území 

naši obce s firmou Max Bögl Ostwind CZ,s.r.o., Praha. 

  

Usnesení č. 10/14 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo spolupráci se Svatováclavským hudebním festivalem a zároveň schvaluje 

příspěvek ve výši 20.000,- Kč na tento festival. 
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Usnesení č. 10/15 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje bezúplatný a úplatný převod pozemku parcely č. 448/2 o výměře 1805 m
2
 

z majetku České republiky, který se nachází pod a kolem památníku II. světové války (tank).  

 

Usnesení č. 10/16 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo celkovou rekonstrukci nově uvolněného bytu č. 3 v bytovém domě na 

Náměstí čp. 38. 

 

Návrh usnesení č. 10/17  

Zastupitelstvo obce Sudice: 

a) schválilo zpracování projektové dokumentace projektu na jazykovou učebnu v Základní škole a 

Mateřské škole, příspěvkové organizace, v prostorách nad šatnami. 

b) vybralo cenovou nabídku projektové dokumentace Ing. Leo Chřibka za cenu 120.516,- Kč.    

 

Usnesení č. 10/18 

Zastupitelstvo obce Sudice souhlasí s podpisem zástavního práva vůči Raiffeisen - stavební spořitelně na základě 

budoucí úvěrové smlouvy ke koupi objektu –pozemku parc. č. 162/1, zastavěná plocha o výměře 572 m
2
. 

 

Usnesení č. 10/19 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje rezervační smlouvu k prodeji pozemku parcely č. 162/1, zastavěná plocha 

o výměře 572 m
2
 (ul. Hlavní č.p. 125, Sudice). 

 

Usnesení č. 10/20 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o cyklostezce Sudice-Rohov a pověřuje starostu 

projednáním umístění cyklostezky s obcí Rohov. 

 

Usnesení č. 10/21 

Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo o přijetí dotace z programu Podpory a rozvoje venkova Moravskoslezského 

kraje na akci – „Výstavba chodníku na ulici Stiborské v Sudicích“. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy 

s Moravskoslezským krajem. 

 

Usnesení č. 10/22 

Zastupitelstvo obce Sudice pověřuje starostu schválením nejvýhodnější nabídky a podpisem smlouvy o dílo 

s vítěznou firmou  - výstavba chodníku na ul. Stiborské v Sudicích.  

 

Usnesení č. 10/23 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 2/2016 dle zápisu. 

 

Usnesení č. 10/24 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí roční úsporu veřejného osvětlení v obci Sudice. 

 

Usnesení č. 10/25 

Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo o přijetí dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora 

obnovy a rozvoje venkova na realizaci projektu: „Dětské hřiště (vedle tenisového kurtu u fotbalového hřiště)“.  
 

Usnesení č. 10/26 

Zastupitelstvo obce Sudice pověřuje starostu schválením nejvýhodnější nabídky a podpisem smlouvy o dílo 

s vítěznou firmou – dětské hřiště.  

 

Usnesení č. 10/27 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí nepřiznání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na sakrální stavby 

(kaplička). 

  

Usnesení č. 10/28 

Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo 

- o možnosti odkupu starých traverz z bývalé mateřské školy 

- neprodávat žulové obrubníky 

 

Usnesení č. 10/29 
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje nabídku firmy Extéria (bezpečnost práce a požární ochrana) na rozšíření 

služeb, která vyplývá ze závad z roční prověrky. 
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Usnesení č. 10/30 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí návrhy místních názvů při komplexních pozemkových úpravách 

v obci.  

 

 

 

 

Petr Halfar 

starosta 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  

                           Pavel Plachtzik                        _____________________         

        

                           Antonie Vavrová                         _____________________ 

    

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno: 9 z 9 členů ZO        

Zapsala: Šárka Hlubocká 


