
Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Sudice,
konaného dne 07.11.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice

Přítomno: 8 členů ZO
Občané: 4
Ověřovatelé: p. Pavel Plachtzik a p. Barbora Balarinová

Usnesení č. 13/1
Zastupitelstvo  obce  Sudice  určuje  ověřovateli  zápisu p.  Pavla  Plachtzika  a  p.  Barboru  Balarinovou,
zapisovatelkou p. Šárku Hlubockou.

Usnesení č. 13/2
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 13. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 07.11.2016.

Usnesení č. 13/3
Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: Ing. Emil Josefus
– předseda, členové – p. Petr Weimann, p. Antonie Vavrová. 

Usnesení č. 13/4
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 12. jednání  Zastupitelstva obce Sudice,
konaného dne 12.09.2016. 

Usnesení č. 13/5
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o projektu Pošta Partner v obci Sudice.  

Usnesení č. 13/6
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 30.09.2016:

Příjmy ve výši 9,923.900,00 Kč, tj. 88%
Výdaje ve výši 8,038.100,00 Kč, tj. 69%

Usnesení č. 13/7 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace, určené k finanční podpoře zabezpečení
plošného pokrytí území MSK jednotkou požární ochrany SDH Sudice. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

Usnesení č. 13/8
Zastupitelstvo  obce  Sudice  schválilo  Smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti  IV-12-8010740/1
s firmou ČEZ Distribuce,a.s. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

Usnesení č. 13/9
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej parcely č. 353/3 o výměře 793 m2 za cenu 177,- Kč/m2, pokud stavba
nebude zkolaudována do pěti let od podpisu smlouvy, bude cena pozemku 300,- Kč/m2, návrh na vklad včetně
smlouvy provede obec na náklady kupujícího. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.  

Usnesení č. 13/10 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo provedení víceprací při rekonstrukci střechy kiosku v objektu autobusové
zastávky firmou KUBJATKO, střecha, stavba, poradenství, ve výši 21.324,- Kč (vč. DPH). Starosta se pověřuje
podpisem dodatku ke smlouvě.

Usnesení č. 13/11
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 

a) podání žádosti o dotaci na rok 2017 z Ministerstva pro místní rozvoj – na realizaci projektu opravy
kapličky na hřbitově - parc. č. 3 o výměře 11 m2

b) podání žádosti o dotaci na rok 2017 z Ministerstva pro místní rozvoj – na dětské hřiště a sportoviště na
parc. č. 162/2 u bývalého kina

c) schválilo podání žádosti o dotaci na rok 2017 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt
„Rekonstrukce víceúčelového kurtu v obci Sudice“

d) se zavazuje na projekt „Rekonstrukce víceúčelového kurtu v Sudicích“ předfinancováním 100%, z toho
22% spoluúčast a 78% dotace

e) schvaluje  poskytnutí  finančních  prostředků  v minimální  výši  173.176,-  Kč,  což  činí  11%  na
spolufinancování v rámci žádosti o dotaci z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na
projekt „Rekonstrukce víceúčelového kurtu v obci Sudice“ 

Usnesení č. 13/12
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo:



a) záměr realizace větrných elektráren
b) smlouvu o spolupráci s firmou Max Bögl Ostwind CZ, s.r.o. Praha na vybudování větrných elektráren

na katastrálním území Sudice. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

Usnesení č. 13/13
Zastupitelstvo  obce  Sudice  schválilo  smlouvu  s firmou  Gypstrend,  s.r.o.  Kobeřice  na  pronájem  pozemků
k užívání a požívání za účelem provozování hornické činnosti, sanace a rekultivace dolu. Starosta se pověřuje
podpisem smlouvy.

Usnesení č. 13/14
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o bezúplatném převodu pozemků parcely č. 466/2 a 448/2.

Usnesení č. 13/15
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí vyjádření RWE k existenci sítí při stavbě chodníku na ul. Hlavní (ke
střelnici) na parc. č. 672/1 v Sudicích.

Usnesení č. 13/16
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo opravit plot a antukový povrch stávajícího tenisového a volejbalového kurtu

z vlastních zdrojů, pokud nevyjde dotace na rok 2017. 

Usnesení č. 13/17
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí ořezy stromů na Křanovské ulici firmou CETA, Kobeřice, na vlastní
náklady, z důvodu odvozu řepy z pole. 

Usnesení č. 13/18
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zdražování  dopravců ARRIVA a TQM z důvodu navýšení  mezd
řidičů příměstské autobusové dopravy. 

Usnesení č. 13/19
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí sponzorské dary věnované Základní škole a Mateřské škole Sudice.

Usnesení č. 13/20
Zastupitelstvo obce schválilo:

a) zapojení ZŠ a MŠ Sudice do projektu v rámci Operačního výzkumu, vývoj a vzdělávání Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ

b) realizaci  projektu,  v případě  schválení  žádosti  o  dotaci  v rámci  Operačního  výzkumu,  vývoj  a
vzdělávání Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ

c) přijetí dotace, v případě schválení žádosti o dotaci v rámci Operačního výzkumu, vývoj a vzdělávání
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ

Usnesení č. 13/21
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí dopisy p. Kryštofové a dopis obce Třebom, které se týkají přemístění
autobusové zastávky před bytovku čp. 152. 

Usnesení č. 13/22
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost o sponzorský dar Charity Opava a rozhodlo neposkytnout
finanční dar.

Usnesení č. 13/23
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 5/2016 dle zápisu.

Usnesení č. 13/24
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí změnu v Dohodě o poskytnutí finančních prostředků z obcí Třebom
na zabezpečení hašení požárů a provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných
událostech v obci Třebom, a to dodatkem. 

Petr Halfar
starosta
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Ověřovatelé: 
                           Pavel Plachtzik                        _____________________     

   
                           Barbora Balarinová                     _____________________
   
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu. 
Přítomno: 8 z 9 členů ZO
Zapsala: Šárka Hlubocká
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