
Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Sudice,
konaného dne 09.10.2017 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice

Přítomno: 9 členů ZO
Občané: 1
Ověřovatelé: p. Barbora Balarinová a p. Antonie Vavrová 

Usnesení č. 19/1
Zastupitelstvo  obce  Sudice  určuje  ověřovateli  zápisu p.  Barboru  Balarinovou  a  p.  Antonii  Vavrovou,
zapisovatelkou p. Šárku Hlubockou.

Usnesení č. 19/2
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 19. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 09.10.2017.

Usnesení č. 19/3
Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: Ing. Emil Josefus
– předseda, členové – p. Pavel Plachtzik a p. Petr Weimann. 

Usnesení č. 19/4
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 18. jednání  Zastupitelstva obce Sudice,
konaného dne 28.08.2017. 

Usnesení č. 19/5
Zastupitelstvo  obce  Sudice  schválilo  uzavřít  veřejnoprávní  smlouvu  o  poskytnutí  dotace  z rozpočtu  obce
z agenturou  DomA –  domácí  asistence,  z.s.,  Kobeřice  ve  výši  2.545,-  Kč.  Starosta  se  pověřuje  podpisem
veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 19/6
Zastupitelstvo  obce  Sudice  schválilo  prodej  parcely  č.  634/9  za  cenu 177,-Kč/m 2 manželům Ogurčákovým
s podmínkou kolaudace do 5 let. Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy. 

Usnesení č. 19/7
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí aktuální informace o opravě příjezdových cest k byt. domu čp. 178 a
k Obecnímu úřadu, termín realizace – duben 2018. 

Usnesení č. 19/8
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo provedení víceprací a méněprací při obnově kapličky v obci Sudice ve výši
86.688,- Kč (vč. DPH). Starosta se pověřuje podpisem dodatku ke smlouvě o dílo ke dni 31.08.2017.

Usnesení č. 19/9 
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje investiční záměry ZŠ a MŠ Sudice, příspěvkové organizace. 

Usnesení č. 19/10
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 143 o výměře 229 m 2 za cenu
177,- Kč/m2.

Usnesení č. 19/11
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Dohodu o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy

povrchu se Správou silnic MSK. Starosta se pověřuje podpisem dohody. 
 
Usnesení č. 19/12
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo provedené stavební práce na opravě chodníku na ul. Stiborská v Sudicích za
cenu 25.637,50 Kč (vč. DPH) s f. Rosis, s.r.o. Opava. 

Usnesení č. 19/13
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o knize o obci,  zpracovávané manžely Pláčkovými  a
rozhodlo vytisknout 250 ks této knihy.  

Usnesení č. 19/14
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí aktuální informace i cyklostezce Rohov – Sudice. 

Petr Halfar



starosta

Ověřovatelé: 
                           Barbora Balarinová          _____________________     

   
                           Antonie Vavrová                         _____________________
   

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu. 
Přítomno: 9 z 9 členů ZO

Zapsala: Šárka Hlubocká
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