
Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 12.12.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno: 9 členů ZO 

Občané: 2 

Ověřovatelé: p. David Vaníček a p. AntonieVavrová  

 

Usnesení č. 14/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Davida Vaníčka a p. Antonii Vavrovou, zapisovatelkou           

p. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 14/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 14. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 12.12.2016. 

 

Usnesení č. 14/3 

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

– předseda, členové – p. Iveta Kryštofová a p. Barbora Balarinová  

 

Usnesení č. 14/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 13. jednání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 07.11.2016.  

 

Usnesení č. 14/5 

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 2017.  

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

a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2017. 

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 2017.  

 

Usnesení č. 14/6 

Zastupitelstvo obce Sudice vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 ze dne 12.12.2016 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

s účinností od 01.01.2017. 

 

Usnesení č. 14/7 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ na rok 

2017. 

 

Usnesení č. 14/8 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o autobusové zastávce. 

  

Usnesení č. 14/9  

Zastupitelstvo obce Sudice navrhuje přítomnost velitele JSDH Sudice na dalším jednání zastupitelstva obce 

Třebom k vysvětlení finančního příspěvku pro JSDH Sudice mezi obcí Třebom a Sudice, v případě nesouhlasu 

s dodatkem - výpověď dohody k 31.5.2017. 

  

Usnesení č. 14/10 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 

a) v případě kladného doporučení projektového záměru uzavření Dohody o spolupráci na projektu 

„READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“ s partnery 

Euroregion Silesia – CZ, Rohov, Strahovice, Šilheřovice, Hať, Chuchelná, Píšť, Krzanowice a 

Krzyzanowice 

b) partnerství obce v projektu „READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí 

v Euroregionu Silesia“  

c) předfinancování celé alokace za obec Sudice – 5,800.000,- Kč 

d) poskytnutí 10% úhrady 580.000,- Kč – za obec Sudice z vlastních prostředků, 85 % je dotace 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % ze státního rozpočtu   

 

Usnesení č. 14/11 

Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo nepřijmout nabídku České pošty o provoz pobočky PARTNER. 

 

Usnesení č. 14/12 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo aktualizaci Strategického plánu obce Sudice. 
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Usnesení č. 14/13 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo celkový rozpočet obce Sudice na rok 2017 jako schodkový: a to příjmy ve 

výši 8,602.700,00 Kč, výdaje ve výši 9,882.301,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 1,279.601,00 Kč 

bude pokryt z přebytku roku 2016. 

 

Usnesení č. 14/14 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, upřesňující 

uzavírání smluvních vztahů obce, jako veřejného zadavatele s dodavateli stavebních prací, dodávek a služeb, dle 

§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s účinností od 13.12.2016 a zároveň ruší Směrnici 

pro nákup materiálu, strojů, mechanizace, stavebních prací a služeb (pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu) ve smyslu  zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ze dne 19.9.2011.  

 

Usnesení č. 14/15 

Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí oznámení SmVaK Ostrava a.s. o změně ceny vodného a stočného 

od 1.1.2017. Vodné 41,41 Kč (vč. 15% DPH) a stočné 37,32 Kč (vč. 15% DPH). 

 

Usnesení č. 14/16 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí sponzorské dary věnované Základní škole a Mateřské škole Sudice. 

 

Usnesení č. 14/17 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí inventarizaci majetku obce Sudice se stavem k 31.12.2016 a složení 

inventarizačních komisí.  

 

Usnesení č. 14/18 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

- informace o projektu „nahá vesnice“, umožňující zásadní revitalizaci dílčích částí veřejných prostor, 

s důrazem na estetickou úroveň a funkčnost 

- Tříkrálovou sbírku roku 2017, konanou ve dnech 6. - 8. ledna 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Halfar 

starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  

                       David vaníček               _____________________         

        

                       Antonie Vavrová                    _____________________ 

    

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno: 9 z 9 členů ZO        

Zapsala: Šárka Hlubocká 


