
Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 10.12.2012 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
Přítomno:   8 členů ZO 
Občané: 4 
Ověřovatelé:  p. Herbert Švančar a p. Iveta Kryštofová 
 
Usnesení č. 12/1 
Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Herberta Švančara, p. Ivetu Kryštofovou, zapisovatelkou 
p. Šárku Hlubockou. 
 
Usnesení č. 12/2 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 12. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 10.12.2012. 
 
Usnesení č. 12/3 
Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
Ing. Emil Josefus – předseda, členové – Ing. Milan Černohorský, p. Jiří Zips 
 
Usnesení č. 12/4 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí zprávu o plnění úkolů z 11. jednání Zastupitelstva obce Sudice 
konaného dne 01.10.2012.  
 
Usnesení č. 12/5 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí hospodaření obce Sudice k 30.09.2012: 
 Příjmy ve výši   8,402.500,00 Kč, tj. 82 % 
 Výdaje ve výši 11,589.700,00 Kč, tj. 63 % 
 
Usnesení č. 12/6 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 4/2012 dle zápisu. 
 
Usnesení č. 12/7 

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 2013.  
2. Kalkulaci místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013. 
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 2013.  
 

Usnesení č. 12/8 
Zastupitelstvo obce Sudice vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 ze dne 10.12.2012 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
s účinností od 01.01.2013. 
 
Usnesení č. 12/9  
Zastupitelstvo  obce Sudice schválilo  plán financování  obnovy   vodovodů a   kanalizací, návrh pro období 
2013 - 2022. 
 
Usnesení č. 12/10 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo poskytnutí neinvestiční  dotace  pravoslavné církvi na výmalbu kostela sv. 
Václava v Sudicích ve výši 35.000,- Kč. Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
 
Usnesení č. 12/11 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo celkový rozpočet obce na rok 2013 jako vyrovnaný: a to příjmy ve výši 
7,659.500,00 Kč, výdaje ve výši 7,659.500,00 Kč.  
 
Usnesení č. 12/12 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přijetí dotace z Programu rozvoje venkova  ČR na období 2007 – 2013, osy 
IV – LEADER, opatření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové strategie na projekty v rámci Strategického plánu 
LEADER MAS Hlučínsko – FICHE č. 3 na realizaci projektu „ Sportovat a aktivně žít jde i po setmění“ ve výši 
373.573,00 Kč. Celkové výdaje projektu činí 498.098,00 Kč. 
 
Usnesení č. 12/13 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo ze 3 hodnocených nabídek o výběru nejvhodnější a uzavření smlouvy pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
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znění pozdějších předpisů, na dodávku realizace projektu “ Sportovat a aktivně žít jde i po setmění“ s firmou 
VRBICKÝ s.r.o., IČ 28653394, Pekařská 1639/79a, 747 05 Opava-Kateřinky za cenu nejvýše přípustnou 
490.101,89 Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 12/14 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí vzdání se funkce člena finančního výboru p. Marie Bočkové  
 
Usnesení č. 12/15 
Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo pí. Ivetu Kryštofovou za nového člena finančního výboru. 
     
Usnesení č. 12/16 
Starosta obce Sudice jmenoval p. Jiřího Zipse novým členem Školské rady při Základní škole a Mateřské škole 
Sudice, PO. 
  
Usnesení č. 12/17 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí oznámení SmVaK Ostrava a.s. o změně ceny vodného a stočného 
od 1.1.2013. Vodné 36,59 Kč (vč. 15% DPH), 37,39 Kč (vč.17,5% DPH) a stočné 33,68 Kč (vč. 15% DPH), 
34,42 Kč (vč. 17,5% DPH). Výše DPH bude uplatněna dle legislativy platné od 1.1.2013. 
 
Usnesení č. 12/18 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce Sudice se 
stavem k 31.12.2012 a složení inventarizačních komisí.  
 
Usnesení č. 12/19 
Zastupitelstvo obce schválilo vyměnit stávající staré okna ve stolárně na ul. Hlavní čp. 125 , vybrat vhodnou 
firmu pro tuto výměnu  a snížit nájem po předložení návrhu rozpočtu vytápění.  
 
Usnesení č. 12/20 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí, aby zpřístupnění a tedy i práce s tímto spojené, byly hrazeny 
poloviční částkou obcí a druhou polovinou p. Slawikem.    
 
Usnesení č. 12/21 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí výpověď Dohody o vytvoření společného spádového obvodu 
základní školy a OZV č.1/2012 obce Rohov, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy. 
Celá záležitost bude řešena až v době nabytí novely zákona č.561/2004 Sb. 
 
Usnesení č. 12/22 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost obce Rohov o vyjádření k novému územnímu plánu obce 
Rohov, kde bude mimo jiné  řešena síť cyklostezek  na katastru obce Sudice. 
 
Usnesení č. 12/23 

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí dopis zaslaný místním farářem Mgr. Lucjanem Janem Lasoněm, 
jako odpověď na dopis zaslaný zastupitelstvem obce Sudice ze dne 3.10.2012 ve věci naléhavých oprav 
areálu kostela sv. Jana Křtitele v Sudicích. 

2. Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí obsah otevřeného dopisu, zaslaného p. Procházkou, 
starostou obce Rohov, zaslaného zastupitelům obce Sudice jako reakce na  tentýž dopis zaslaný dne 
3.10.2012 ve věci naléhavých oprav areálu kostela v Sudicích. 

 
 
 
 
 
         Petr   H a l f a r 
                     starosta 
Ověřovatelé:  
Herbert Švančar  ___________________________           
      
Iveta Kryštofová  ___________________________ 
 
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     
Přítomno: 8(7) z 9 členů ZO (v 17.40 hod odešel p. Baránek)      
  
Zapsala: Šárka Hlubocká 


