
  Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 05.08.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
 
Přítomno:  6 členů ZO 
Občané:  4 
Ověřovatelé: p. Pavel Plachtzik a pí. Barbora Balarinová   
 
 
 
Usnesení č. 16/1 
Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Pavla Plachtzika a pí. Barboru Balarinovou, 
zapisovatelkou p. Šárku Hlubockou. 
 
Usnesení č. 16/2 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 16. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 05.08.2013. 
 
Usnesení č. 16/3 
Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
Iveta Kryštofová – předseda, členové – p. Herbert Švančar, p. Jiří Zips 
 
Usnesení č. 16/4 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí zprávu o plnění úkolů z 15. jednání Zastupitelstva obce Sudice 
konaného dne 20.05.2013.  
 
Usnesení č. 16/5 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 30.06.2013: 
 Příjmy ve výši 5,847.900,00 Kč, tj. 72% 
 Výdaje ve výši 4,988.000,00 Kč, tj. 60% 
 
Usnesení č. 16/6 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 3/2013 dle zápisu.  
  
Usnesení č. 16/7 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – Obnova venkovské 
infrastruktury, na realizaci projektu „ Obnova chodníků ulice Kostelní a část Náměstí“ ve výši 83.300,00 Kč. 
Celkové výdaje projektu - cca 200.000,00 Kč. 
 
Usnesení č. 16/8 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo cenovou nabídku na stavební dokumentaci – byty v budově bývalého 
kinosálu v Sudicích.  
 
Usnesení č. 16/9  
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo cenovou nabídku geometrického plánu ve výši 3.545,- Kč na parcelu          
č. 214/2. 
 
Usnesení č. 16/10 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Souhlas pro obec Rohov, k realizaci projektu „Obnova venkovské 
infrastruktury“ na pozemcích parc. č. 654/1 a č. 219/14, které jsou majetkem obce Sudice.  
   
Usnesení č. 16/11 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo cenovou nabídku firmy ENERGO spol. s.r.o., Dolní Benešov, na instalaci 
zabezpečovacího zařízení v hasičárně ve výši 18.651,- Kč s DPH.   
 
Usnesení č. 16/12 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo opravu štítové strany budovy pošty, podbití, mříže do oken, přístřešek 
k hlavnímu vstupu a výměnu okapového systému. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo na štítovou 
stranu budovy. 
 
Usnesení č. 16/13  
1. Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí k realizaci 
projektu „ Obec Sudice – biologicky rozložitelný odpad“.  
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2.   Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zahájení výběrového řízení na dodavatele kompostérů a štěpkovače. 
 
Usnesení č. 16/14 
Zastupitelstvo obce Sudice povolilo výjimku z počtu žáků pro školní rok 2013/2014 v Základní škole a Mateřské 
škole Sudice, příspěvkové organizaci podle § 23 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 4 odst. 1) vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním 
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Zvýšené výdaje na vzdělávací činnost 
Základní školy a Mateřské školy Sudice, příspěvkové organizace podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,        
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v návaznosti na 
schválený rozpočet obce Sudice na rok 2014.  
 
Usnesení č.16/15 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene IP-12-8013690/1, Rohov, č. p. 197/1, 
Zetocha, příp. NN 
 
Usnesení č. 16/16 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace podané místostarostou: 
1. Vánoční osvětlení 
2. Komunitní plánování sociální služby 
3. Uzavření místní pošty v měsíci srpnu 
4. Dožínky v Pietraszyne v Polsku 
5. Dopis řediteli a školské radě ZŠ a MŠ Sudice, PO 

 
 
 
 
        Ing. Emil Josefus 
              místostarosta 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  

Pavel Plachtzik            ___________________________         
          

Barbora Balarinová        ___________________________ 
 
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     
Přítomno: 6 z 9 členů ZO 
      
Zapsala: Šárka Hlubocká 


