
 Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 03.04.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
Přítomno:  6 členů ZO 
Občané:  6  
Ověřovatelé: p. Pavel Plachtzik, p. Jiří Zips  
 
Usnesení č. 14/1 
Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Pavla Plachtzika a p. Jiřího Zipse, zapisovatelkou p. 
Šárku Hlubockou. 
 
Usnesení č. 14/2 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 14. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 03.04.2013. 
 
Usnesení č. 14/3 
Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
Ing. Emil Josefus – předseda, členové – p. Iveta Kryštofová, p. Erich Baránek. 
 
Usnesení č. 14/4 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí zprávu o plnění úkolů z 13. jednání Zastupitelstva obce Sudice 
konaného dne 21.01.2013.  
 
Usnesení č. 14/5 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo účetní závěrku obce Sudice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013.  
 
Usnesení č. 14/6 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy 
Sudice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012 a převedení výsledku hospodaření za rok 2012. 
 
Usnesení č. 14/7 
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje výsledky inventarizace majetku obce Sudice se stavem k 31.12.2012. 
 
Usnesení č. 14/8 
Zastupitelstvo  obce Sudice rozhodlo: 

1. Ze 3 hodnocených nabídek o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy  na dodávku realizace 
projektu “Výměna oken v části objektu ul. Hlavní čp.125 v Sudicích“ s firmou Miroslav Kubný, 
Strahovice 21, 747 24 Strahovice za nejnižší nabídkovou cenu 39.581,00 Kč vč. DPH. Starosta se 
pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 

2. O příspěvku ve formě úlevy  na  nájemném  v  objektu  stolárny  na  ul. Hlavní čp. 125.  
 
Usnesení č. 14/9 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zahájení výběrového řízení na rekonstrukci části fasády budovy pošty na 
Hlavní ulici .  
 
Usnesení č. 14/10  
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zadávací řízení na vnitřní přestavbu Obecního úřadu v Sudicích s názvem 
„Stavební úpravy Obecního úřadu v Sudicích, parc. č. 409, 410“. 
 
Usnesení č. 14/11 
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci „Oprava Památníku 
osvobození“ a zároveň vyhlášení výběrového řízení na stavební úpravy. Starosta se pověřuje podepsáním 
smlouvy o dotaci a zahájením výběrového řízení na tuto akci. 
 
Usnesení č. 14/12 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 1/2013 dle zápisu. 
 
Usnesení č. 14/13 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 

1. Zastavovací plán ulice Zámecká v Sudicích 
2. Vyhlášení záměru prodeje části parcely č. 466/1 v k.ú. Sudice. 
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Usnesení č. 14/14 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 214/2, zahrada o vým. 320 m2  
v k.ú. Sudice. 
 
Usnesení č. 14/15 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí možnost uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k akci „KS 3-
20-039/01-Obec Sudice“ – plynofikace obce Sudice.  
 
Usnesení č. 14/16 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo podání žádosti Pozemkovému fondu České republiky na  pozemkové 
úpravy v k.ú. Sudice.  
     
Usnesení č. 14/17 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí informaci o přípravě voleb přísedících Okresního soudu v Opavě na 
období 2013 – 2017,  případně možnost navržení jednoho kandidáta do této funkce. Zastupitelstvo obce nikoho 
nenavrhlo. 
 
Usnesení č. 14/18 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí vyhlášení Sbírky  použitého ošacení,  která se  bude konat ve dnech 
6. až 10. května 2013. 
 
Usnesení č. 14/19  
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí zprávu Policie České republiky -  o stavu veřejného pořádku v rámci 
území obce Sudice za rok 2012. 
 
Usnesení č. 14/20 
Zastupitelstvo obce Sudice zamítlo žádost p. Schwarze ke konání kulturní akce rock festu v místní pískovně dne 
30. - 31. srpna 2013v Sudicích. 
 
Usnesení č. 14/21 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 

1. Příjmout dar Biskupského gymnázia a přemístit sportovní prvky do obce Sudice 
2. Vybudování pevné plochy pro skatepark    

 
Usnesení č. 14/22 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí zprávu z kontroly zásahové jednotky SDH Sudice. 
 
Usnesení č. 14/23 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí rámcovou smlouvu mezi obcemi Sudice, Třebom a hasičským 
útvarem v Opavě. 
 
Usnesení č. 14/24 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej plynových přímotopů demontovaných z budovy nynější stolárny na 
ulici Hlavní čp. 125. 
 
Usnesení č. 14/25 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru vypracovanou p. Balarinovou a se 
supervizí nesouhlasí. 
 
Usnesení č. 14/26 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo podání žádosti o dotaci pro obec Sudice na biologicky rozložitelný odpad a 
dále, aby tuto žádost zpracoval Ing. Jiří Knopp. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 14/27 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace podané starostou: 

- možnost opětovné jarní pracovní pochůzky obcí 
- polní cesta do Rohova – cyklostezka 
- v případě možnosti podat dotaci na Moravskoslezský kraj – Program obnovy venkova 
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Usnesení č. 14/28 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přijetí čtyř nových  zaměstnanců z evidence Úřadu práce v Opavě na 
veřejně prospěšné práce v roce 2013 a ukončení pracovní smlouvy k 31.březnu p. Mikulové. 
 
 
        Petr   H a l f a r 
              starosta 
Ověřovatelé:  

Pavel Plachtzik ___________________________          
       

Jiří Zips  ___________________________ 
 
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     
Přítomno: 6(5) z 9 členů ZO (v 18.20 hod. odešel p. Plachtzik – výjezd hasičů)    
  
Zapsala: Šárka Hlubocká 


