
Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 19.11.2008 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
Usnesení 16/1 - Zastupitelstvo obce Sudice určilo: 
Ověřovatelé zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 19.11.2008: 

Ing. Milan Černohorský, Ing. Emil Josefus 

 

Usnesení 16/2 - Zastupitelstvo obce schválilo: 
Program 16. zasedání Zastupitelstva obce Sudice rozšířený o body dle zápisu. 
 
Usnesení 16/3 - Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo:  
Členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 

p. Radek Havala – předseda , p. Pavel Plachtzik, p. Antonie Hladíková 

 

Usnesení 16/4 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Zprávu o plnění úkolů z 15. jednání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 06.10.2008 

 

Usnesení  16/5 – Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí :  
Hospodaření obce Sudice k 30.09.2008 

Příjmy ve výši 6,168.800,00 Kč, tj. 91,00 % 

Výdaje ve výši 4,787.500,00 Kč, tj. 63,00 %. 

 

Usnesení 16/6 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Rozpočtové opatření č. 2/2008 (viz zápis). 

 
Usnesení 16/7 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
1) Realizaci projektu „Zřízení bezpečnostních prvků v obci Sudice na ulici Hlavní a rekonstrukce chodníků“ 

2) Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Sudice a fa KP projekt s.r.o., Riegrova 1756/51 České Budějovice, 

pobočka Ostrava, na zpracování kompletní žádosti o dotaci z ROP NUTS II Moravskoslezsko, Prioritní osa 1, 

Oblast podpory 1.1 – Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury za cenu 35.000,00 Kč plus DPH, plus 

úspěšnostní provize 3 % z výše přiznané dotace plus DPH. Starosta se pověřuje podepsáním SOD. 

 
Usnesení 16/8 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. Ostrava na 100 % finanční pokrytí projektu „Zřízení bezpečnostních prvků 

v obci Sudice na ulici Hlavní a rekonstrukce chodníků“ a pověřuje starostu obce jednáním s Českou spořitelnou, 

a.s. Ostrava o podmínkách poskytnutí úvěru. Rozpočet projektu činí 3,65 mil. Kč. 

 
Usnesení  16/9 -  Zastupitelstvo obce Sudice schválilo :  
Komisi pro stanovení obsahu výzvy, otevírání obálek a výběr nejvýhodnější nabídky na realizaci projektu 

„Zřízení bezpečnostních prvků v obci Sudice na ulici Hlavní a rekonstrukce chodníků“ ve složení: Petr Halfar, 

Ing. Milan Černohorský, Ing. Emil Josefus a stanovilo kritéria výzvy v pořadí: cena, doba plnění, záruka, 

splatnost faktur. Realizace díla pouze při přiznání dotace. 

 

 Usnesení  16/10 -  Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
1) Realizaci akce „Přístavba, nástavba a stavební úpravy obecního domu v Sudicích, parc. č. 409, 410“.  

2) Zadat kompletní zpracování žádosti o dotaci na realizaci akce „Přístavba, nástavba a stavební úpravy 

obecního domu v Sudicích, parc. č. 409, 410“ firmě KP projekt s.r.o., Riegrova 1756/51 České Budějovice, 

pobočka Ostrava a starostu pověřuje přípravou Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení 16/11 -  Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo: 
O prodeji níže uvedených nemovitostí p. Jiřímu Kožiolovi, bytem Hrnčířská 28, Hlučín a to: 

1) Pozemku parc. č. 387/10  zastavěná plocha a nádvoří o vým. 689 m
2
, která vznikla podle geometrického 

plánu č. 222-119/2003. 

2) Pozemku parc. č. 387/11 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 55 m
2
, která vznikla podle geometrického 

plánu č. 222-119/2003.  

3) Objektu hospodářské budovy na pozemku parc. č. 387/11, která vznikla podle geometrického plánu č. 

222-119/2003.  

Nemovitostí uvedené pod bodem 1), 2) a 3) se prodávají za celkovou kupní cenu 83.000,00 Kč. Starosta se 

pověřuje podepsáním kupní smlouvy. 



 
Usnesení 16/12 - Zastupitelstvo obce Sudice stanoví : 
Podle § 102 odst. 2 písm. j) a v souladu s § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, počet 

5 zaměstnanců obce a 3 zaměstnanců zaměstnaných na dohodu o provedení práce v obecním úřadu s účinností 

od 01.11.2008.  

 

Usnesení 16/13 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí : 
Informaci o výsledku projektu Veřejně prospěšné práce I, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a 

státním rozpočtem ČR, ze kterého v období od 1.4.2008 do 30.9.2008 byla v obci Sudice podpořena 3 pracovní 

místa na VPP za 136.369,00 Kč. 

 

Usnesení  16/14 -  Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace starosty: 
1) O ukončení akce „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“ 

2) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sudice za období do 30.08.2008, provedeném Krajským 

úřadem Moravskoslezského kraje Ostrava. 

3) Posouzení stromů v obci Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, pracoviště Ostrava. 

 

Usnesení 16/15 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo:  
Pokácení celé aleje sloupovitých topolů (Populus nigra „Italica“) na pozemku p. č. 109 v k.ú. Sudice u 

fotbalového hřiště a provést novou výsadbu dřevinami doporučenými Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, 

pobočka Ostrava. 

 

Usnesení 16/16 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Geometrické zaměření pozemkové parcely 10029 v k ú. Sudice za účelem zřízení biokoridoru a zpracování 

žádosti o dotaci v rámci Programu péče o krajinu v roce 2009. 

 

Usnesení 16/17 – Zastupitelstvo obce Sudice neschválilo:   
Pořizování zvukového záznamu z jednání zastupitelstva obce a souhlasí se zápisem doslovné formulace 

diskusního příspěvku člena, který to bude požadovat.  

 

 

Petr   H a l f a r 

     starosta          

 

 

 

 

Ověřovatelé:           

___________________________          
   

        

___________________________ 

 

 

 

 

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno:  7 členů ZO        

Zapsala: Vavrová 


