
Usnesení ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 06.03.2017 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno: 8 členů ZO 

Občané: 5 

Ověřovatelé: p. Petr Weimann a p. Iveta Kryštofová  

 

Usnesení č. 15/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Petra Weimanna a p. Ivetu Kryštofou, zapisovatelkou           

p. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 15/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 15. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 06.03.2017. 

 

Usnesení č. 15/3 

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

– předseda, členové – p. Pavel Plachtzik a p. David Vaníček  

 

Usnesení č. 15/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 14. jednání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 12.12.2017. 

 

Návrh usnesení č. 15/5 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje výsledky inventarizace majetku obce Sudice se stavem k 31.12.2016. 

  

Usnesení č. 15/6 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2017. 

 

Usnesení č. 15/7 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo spolupráci se Svatováclavským hudebním festivalem a zároveň schvaluje 

příspěvek ve výši 30.000,- Kč na tento festival. Starosta se pověřuje podpisem pořadatelské smlouvy. 

 

Usnesení č. 15/8 

Zastupitelstvo obce Sudice 

a) navrhuje informovat dopisem dopravce, aby přichystali dodatek smlouvy na ceny dle roku 2016 

b) bere na vědomí Zápis Krajského úřadu MSK Ostrava z jednání týkajícího se „Zajištění dopravní 

obslužnosti v MSK v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrového řízení“ konaného dne 15.2.2017 

– oblast Opavsko  

c) bere na vědomí návrh na uzavření smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území 

Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Opavsko a projednání smlouvy o 

zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast 

Opavsko a odkládá schválení smlouvy do doby vyřešení úhrady dopravní obslužnosti v kraji. 

 

Usnesení č. 15/9 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo smlouvu o dílo na tvorbu GIS obce Sudice pro rok 2017 s firmou DIGIS, 

spol. s r.o. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy o dílo.  

 

Usnesení č. 15/10  

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo odkoupení pozemků parcel č. 389, č. 277, č. 278/1 a č. 278/2. Starosta se 

pověřuje podpisem kupní smlouvy. 

  

Usnesení č. 15/11 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo odkoupení pozemku parcely č. 387/4 o výměře 349 m
2
 mezi ul. Novou a 

bývalou evangelickou školou. Starosta se pověřuje jednáním s Úřadem pro zastupování státu a podpisem 

smlouvy.   

 

Usnesení č. 15/12 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 

- nabídku firmy p. Miroslava Kubného na výměnu oken v tělocvičně ZŠ a MŠ Sudice ve výši 208.882,- 

Kč (vč. DPH). Starosta se pověřuje podpisem smlouvy o dílo. 

- navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ a MŠ, p.o. Sudice o 60.000,- Kč na opravu 

vodovodních rozvodů  

 

Usnesení č. 15/13 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost p. Dudy o odkoupení pozemku parcely č. 269 o výměře       

553 m
2
 a parcely č. 270/2 o výměře 553 m

2
, pro možnost parkování nákladních vozidel své firmy.  
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Usnesení č. 15/14 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost p. Petra Halfara o výměnu parcel v katastru obce Sudice 

v souvislosti s výstavbou rodinného domu.   

 

Usnesení č. 15/15 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje 

a) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti spolku TJ Sokol Sudice v celkové 

výši 20.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 1/2017. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

b) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti spolku JSDH Sudice v celkové výši 

25.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 2/2017. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

c) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti spolku AVZO Sudice v celkové výši 

30.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 3/2017. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

d) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti Mysliveckého spolku Sudice 

v celkové výši 25.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 4/2017. Starosta se pověřuje 

podpisem smlouvy 

e) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti pravoslavné církve v celkové výši 

30.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 5/2017. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

 

Usnesení č. 15/16 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o obnově bezdrátového rozhlasu pomocí dotačního titulu.  

 

Usnesení č. 15/17 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo realizaci ohňostroje za cenu 20.000,- Kč a živou hudbu ABBA revival za 

cenu 17.000,- Kč při konání Sudického odpustu v termínu 24. a 25.6.2017. 

 

Usnesení č. 15/18 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje nákup travní sekačky v ceně 119.900,- Kč, vč. DPH u firmy Jindřich Kreis, 

Opava - nákup v roce 2017. Starosta se pověřuje nákupem sekačky. 

 

Usnesení č. 15/19 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přítomnost zaměstnance obce u autobusového spoje č. 910281 55 (v 15:13 

hod.), který bude dohlížet na bezpečnost dětí. 

 

Usnesení č. 15/20 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o odtěžení nánosů půdy na březích Oldřišovského potoka. 

 

Usnesení č. 15/21 

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

 

Usnesení č. 15/22 

Zastupitelstvo obce Sudice souhlasí s prozatímním financováním projektu „Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ pro rok 2017 z prostředků zřizovatele. 

 

Usnesení č. 15/23 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o rekonstrukci polních cest v rámci pozemkových úprav. 

 

Usnesení č. 15/24 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace SmVaK ohledně oprav vodovodu a kanalizace v obci 

Sudice. 

 

Usnesení č. 15/25 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí Tříkrálovou sbírku z ledna r. 2017, kdy se vybralo 29.569,- Kč. 

 

Usnesení č. 15/26 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Sudice pro případ 

úrazu a pojištění odpovědnosti za újmu Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. Praha. Starosta se pověřuje 

podpisem pojistné smlouvy. 

 

Usnesení č. 15/27 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 1/2017 dle zápisu. 
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Usnesení č. 15/28 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace Úřadu práce o veřejné službě dlouhodobě nezaměstnaných 

lidí, včetně jejich odpracovaných hodin v rámci příspěvku. 

 

Usnesení č. 15/29 

Zastupitelstvo obce Sudice navrhuje podat žádost v případě dalšího vyhlášení o dotaci na opravu či rekonstrukci 

hasičské zbrojnice v Sudicích. 

 

Usnesení č. 15/30 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o cyklostezce „MALÁ SILESIA“  Nedza – Pietrowice – 

Velké Hoštice. 

  

 

 

 

  

 

Petr Halfar 

starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  

                       Petr Weimann               _____________________         

        

                       Iveta Kryštofová                    _____________________ 

    

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno: 8 z 9 členů ZO        

Zapsala: Šárka Hlubocká 


