
 Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 12.05.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
 
Přítomno:  6 členů ZO 
Občané:  2 
Ověřovatelé: p. Erich Baránek a p. Jiří Zips  
 
 
 
Usnesení č. 20/1 
Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Ericha Baránka a p. Jiřího Zipse, zapisovatelkou p. Šárku 
Hlubockou. 
 
Usnesení č. 20/2 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 20. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 12.05.2014. 
 
Usnesení č. 20/3 
Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
Ing. Emil Josefus – předseda, členové – p. Iveta Kryštofová, p. Herbert Švančar. 
 
Usnesení č. 20/4 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí zprávu o plnění úkolů z 19. jednání Zastupitelstva obce Sudice 
konaného dne 24.02.2014.  
 
Usnesení č. 20/5 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Závěrečný účet obce Sudice za rok 2013 s výrokem souhlasu s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad, při přezkoumání nebyly zjištěny chyby ani nedostatky, vyplývající ze zprávy      
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sudice za rok 2013, jak je uvedeno v zápise. 
 
Usnesení č. 20/6 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo účetní závěrku obce Sudice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013. 
 
Usnesení č. 20/7 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Sudice, příspěvková 
organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013.  
 
Usnesení č. 20/8:  
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 31.03.2014: 
 Příjmy ve výši 2,967.100,00 Kč, tj. 39% 
 Výdaje ve výši 2,323.800,00 Kč, tj. 29% 
 
Usnesení č. 20/9 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 2/2014 dle zápisu.  
 
Usnesení č. 20/10:  
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska 
za rok 2013 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
 
Usnesení č. 20/11 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo stávající členy školské rady za zřizovatele v Základní škole a Mateřské 
škole Sudice, PO, kteří budou vykonávat svou funkci od nového školního roku 2014/2015.   
 
Usnesení č. 20/12  
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru o pachtu (pronájmu) pozemků parcel občanů Polské 
republiky na území České republiky v k.ú. Sudice, kterým byla obec Sudice ustanovena opatrovníkem.  
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Usnesení č. 20/13 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo provedení víceprací při zateplení bytového domu čp. 38 ve výši 22.221,- 
Kč, bytového domu čp. 152 ve výši 16.664,- Kč, fasády pošty ve výši 55.176,- Kč a autobusové čekárny ve výši 
23.837,- Kč.  
   
Usnesení č. 20/14 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo ze dvou hodnocených nabídek o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření 
smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,                          
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizace projektu “Oprava stropu v místní knihovně, 
včetně osvětlení“ s firmou Erich Baránek, Sudice, za cenu nejvýše přípustnou 35.000,- Kč bez DPH.  Starosta se 
pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 20/15 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo získat informace na zpracování projektu na zateplení budovy Základní 
školy a Mateřské školy, PO, Sudice. 
 
Usnesení č. 20/16 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 

- informaci o ušetřené elektřině veřejného osvětlení a financování jeho údržby 
- zprávu Policie České republiky o bezpečnostní situaci v rámci území obce Sudice za rok 2013 
- vyrovnání plochy pro skatepark 

 
Usnesení č. 20/17 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o bezpečnostním materiálu, tank – památník osvobození a 
letadlo – vojenský památník, jejich zabezpečení a vystavení potvrzení – statické exponáty. 
 
Usnesení č. 20/18 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo oslovení firmy na zpracování energetických štítků, dle vyhlášky č. 78/2013 
Sb., o energetické náročnosti budov, ke všem budovám v majetku obce Sudice. 
 
Usnesení č. 20/19 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo návrh Sdružení obcí Hlučínska na dodávku elektřiny u ČEZ Prodej, s.r.o.    
a dodávku plynu u Pragoplyn, a.s. Starosta se pověřuje podpisem dodatků ke smlouvám. 
 
Usnesení č. 20/20 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o územním dluhu České republiky vůči Polské republice. 
  
Usnesení č. 20/21  
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo podat žádost Moravskoslezskému kraji o rekonstrukci komunikace na 
našem katastru, mezi Sudicemi a státní hranicí, směr Sciborzice Wielkie. 
 
Usnesení č. 20/22 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo účast starosty obce Petra Halfara na vzdělávacím zájezdu představitelů obcí 
Sdružení obcí Hlučínska do Holandska, který se uskuteční 14.09. – 19.09.2014 za cenu 13.500,00 Kč/osobu, 
v případě dotace jen 8.500,- Kč/osobu. 
 
Usnesení č. 20/23 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přijetí čtyř nových  zaměstnanců z evidence Úřadu práce v Opavě na 
veřejně prospěšné práce v roce 2014 a ukončení pracovní smlouvy k 31. květnu 2014 jednoho z nich. 
 
 
Petr   H a l f a r 
starosta 
 
Ověřovatelé:  

Erich Baránek ___________________________        
     

Jiří Zips   ___________________________ 
 
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     
Přítomno: 6 z 9 členů ZO (příchod p. Švančara – 17:15 hod.)  
Zapsala: Šárka hlubocká 


