
Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 28.08.2017 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno: 9 členů ZO 

Občané: 3 

Ověřovatelé: p. David Vaníček a p. Iveta Kryštofová  

 

Usnesení č. 18/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Davida Vaníčka a p. Ivetu Kryštofovou, zapisovatelkou  

p. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 18/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 18. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 28.08.2017. 

 

Usnesení č. 18/3 

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

– předseda, členové – p. Jiří Zips, p. Antonie Vavrová.  

 

Usnesení č. 18/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 17. jednání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 19.06.2017.  

 

Usnesení č. 18/5 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo plán společných zařízení pozemkových úprav na katastru obce Sudice. 

 

Usnesení č. 18/6 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 30.06.2017: 

 Příjmy ve výši 6,385.500,00 Kč, tj. 61% 

 Výdaje ve výši 5,399.500,00 Kč, tj. 43% 

 

Usnesení č. 18/7 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zápisy č. 1 a č. 2 kontrolního výboru a zápisy finančního výboru za 

rok 2017. 

 

Usnesení č. 18/8 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo dodatek o provedení víceprací při stavbě workoutového hřiště ve výši 

53.801,- Kč (vč. DPH) – „Chceme u nás v Sudicích, vidět řadu cvičících“. Starosta se pověřuje podpisem 

dodatku ke smlouvě ke dni 24.7.2017. 

 

Usnesení č. 18/9  

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo cenu zemního plynu pro rok 2018 s f. Pražská plynárenská, a.s. Praha ve 

výši 439,- Kč/1 MWh. Starosta se pověřuje podpisem dodatku č. 6 smlouvy ze dne 31.12.2012. 

 
Usnesení č. 18/10 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 

1. příkazní smlouvu na zakázku “Nákup cisternové automobilové stříkačky“ v rámci projektu „READY 

TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia a určilo členy výběrové 

komise, ve složení Petr Halfar, Ing. Emil Josefus, Pavel Plachtzik, David Vaníček a Ing. Jiří Knopp 

(ostatní zastupitelé jako náhradníci)  

2. příkazní smlouvu na projekt „V tělocvičně cvičíme, svoje zdraví tužíme“ – zpracování, kompletace a 

poradenská činnost  

 

Usnesení č. 18/11 

Zastupitelstvo obce Sudice  

- povolilo výjimku z nejnižšího počtu žáků pro školní rok 2017/2018 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, zavázalo se 

k povinnosti hradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost Základní školy a Mateřské školy Sudice, 

příspěvkové organizace podle § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

- bere na vědomí sponzorské dary věnované Základní škole a Mateřské škole Sudice za červen 2017  

 

Usnesení č. 18/12 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 634/9 o výměře 2090 m
2
 za 

cenu 177,- Kč/m
2
. 
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Usnesení č. 18/13 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo opravu parcely č. 73/3 příjezdové cesty k bytovému domu čp. 178 a parcely 

č. 412 příjezdové cesty k Obecnímu úřadu, které jsou ve vlastnictví obce. 

  

Usnesení č. 18/14 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o rekonstrukci ulice Stiborské.   

 

Usnesení č. 18/15 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo pořízení programu na čtyři roky od firmy ATLAS consulting spol.s.r.o. 

(Monitor Obecní samosprávy k programu vybavení CODEXIS ONLINE a jeho aktualizací) za částku 17.666,- 

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

 

Usnesení č. 18/16 

Zastupitelstvo obce Sudice vydalo Nařízení obce Sudice č. 1/2017 tržní řád, kterým se stanovuje zákaz 

podomního prodeje s účinnosti patnáctý den po dni vyhlášení. 

 

Usnesení č. 18/17 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o stomatologické ambulanci v obci Kobeřice a naši pomoci 

s žádosti obce Sudice o posílení stomatologické praxe adresovanou stomatologické lékařské fakultě v Opavě, 

Ostravě a Praze.  

 

Usnesení č. 18/18 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo nákup křovinořezu zn. Husqarna za cenu 17.700,- Kč (vč. DPH). 

 

Usnesení č. 18/19 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo provedení víceprací při vestavbě jídelního výtahu v Mateřské škole Sudice 

ve výši 11.740,- Kč. Starosta se pověřuje podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo. 

 

Usnesení č. 18/20 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí řešení stížnosti p. Bočka na znečišťování cesty ul. Josefovské. 

 

Usnesení č. 18/21 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje prohlášení mezi obci Sudice a majitelů bytovky čp.178 o právu vstupu na 

pozemek, p. Foltovi bude toto písemně oznámeno.  

 

Usnesení č. 18/22 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o dvou hrobkách na římskokatolickém hřbitově, jejich 

odstranění a následného zasypání. 

 

Usnesení č. 18/23 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace ke vzdělávacímu zájezdu starostů do Maďarska ve dnech 

5.- 9.11.2017 v hodnotě 8.000,- Kč 

 

Usnesení č. 18/24 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 4/2017 dle zápisu. 

 

 

 

 

Petr Halfar 

starosta 

 

 

 

Ověřovatelé:  

                           David Vaníček          _____________________          

       

                           Iveta Kryštofová            _____________________ 

    

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno: 9 z 9 členů ZO        

 

Zapsala: Šárka Hlubocká 

 


