
Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 21.01.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
Přítomno:  5 členů ZO 
Občané: 4 
Ověřovatelé:  Ing. Emil Josefus, p. Erich Baránek  
 
Usnesení č. 13/1 
Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu Ing. Emila Josefuse a p. Ericha Baránka , zapisovatelkou 
p. Šárku Hlubockou. 
 
Usnesení č. 13/2 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 13. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 21.01.2013. 
 
Usnesení č. 13/3 
Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
Ing. Emil Josefus – předseda, členové – p. Jiří Zips, p. Barbora Balarinová 
 
Usnesení č. 13/4 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí zprávu o plnění úkolů z 12. jednání Zastupitelstva obce Sudice 
konaného dne 10.12.2012.  
 
Usnesení č. 13/5 
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na rok 2013.. 
 
Usnesení č. 13/6 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ na rok 2013. 
 
Usnesení č. 13/7 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2013. 
 
Usnesení č. 13/8 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu (včetně textu smlouvy) o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu, uzavřenou mezi ČEZ Distribuce a.s., a obcí Sudice,  
k umístění zemního vedení NN pro parcely č.197/1 v zastavěném území obce Rohov. Starosta se pověřuje 
podepsáním smlouvy. 

 
Usnesení č. 13/9 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zajištění dopravní obslužnosti nad rámec obslužnosti kraje v rámci ODIS na 
rok 2013: 

1. Veolia Transport a.s. Ostrava ve výši 33.705,00 Kč vč. DPH 
2. TQM – holding s.r.o. Opava ve výši 20.683,00 Kč vč. DPH 

Starosta se pověřuje podpisem dodatků ke smlouvám.  
 
Usnesení č. 13/10  
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo smlouvu o dílo na tvorbu GIS obce Sudice pro rok 2013 s firmou DIGIS, 
spol. s r.o. Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy o dílo.  
 
Usnesení č. 13/11 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozdělení neinvestiční dotace občanským sdružením na rok 2013 ve výši: 

- TJ Sokol Sudice    30.000,- Kč 
- Sbor dobrovolných hasičů   40.000,- Kč 
- Myslivecké sdružení    15.000,- Kč 
- ZO AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice  15.000,- Kč 

Starosta se pověřuje podepsáním smluv o poskytnutí neinvestiční dotace občanským sdružením na rok 2013. 
 
Usnesení č. 13/12 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo konání Sudického odpustu a realizaci ohňostroje za cenu 15.000,- Kč.  
 
Usnesení č. 13/13 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 5/2012 dle zápisu. 
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Usnesení č. 13/14 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo projekt k získání dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR pro 
Základní školu a Mateřskou školu Sudice, PO, ze kterého bude pokryta cena školy v přírodě pro I. stupeň ZŠ. 
 
Usnesení č. 13/15 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo podání žádosti na dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova 
pro rok 2013 z  Ministerstva pro místní rozvoj -  na realizaci projektu „ Dětského hřiště“. 
 
Usnesení č. 13/16 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vypracování projektové žádosti k záměru „Dětské hřiště“ s p. Mari 
Paděrovou, ul. Šumperská 19, 790 01 Jeseník. Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy. 
 
Usnesení č. 13/17 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo aktualizaci Strategického plánu obce Sudice. 
 
Usnesení č. 13/18 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo nájemní smlouvu pro nezemědělské účely s Pozemkovým fondem ČR, 
v obci Sudice, parc.č.448/2 v k.ú. Sudice. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
         Petr   H a l f a r 
                     starosta 
Ověřovatelé:  
 
Ing. Emil Josefus     ___________________________           
      
Erich Baránek      ___________________________ 
 
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     
Přítomno: 5 z 9 členů ZO        
 
Zapsala: Šárka Hlubocká 


