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Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 17.06.2009 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 
 
 
Usnesení 21/1 - Zastupitelstvo obce Sudice určilo: 
Ověřovatelé zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 17.06.2009: 
Ing. Emil Josefus, p. Antonie Hladíková 
 
Usnesení 21/2 - Zastupitelstvo obce schválilo: 
Program 21. zasedání Zastupitelstva obce Sudice rozšířený o body dle zápisu. 
 
Usnesení 21/3 - Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo:  
Členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
p. Radek Havala – předseda, členové p. Marta Švarcová, Pavel Plachtzik. 
 
Usnesení 21/4 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Zprávu o plnění úkolů z 20. jednání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 11.05.2009 
 
Usnesení  21/5 – Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo :  
Na základě oznámení Ministerstva pro místní rozvoj ČR o Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 73/2009 ze 
dne 28.04.2009 o přijetí dotace ve výši 0,25 mil. Kč v rámci podprogramu Podpora výstavby technické 
infrastruktury na realizace projektu  5 TI Sudice, parc. č. 47/4, 50/1 k.ú. Sudice (lokalita Zámecká II.).  Starosta 
se pověřuje podpisem dokumentů souvisejících s přijetím dotace. 
 
Usnesení  21/6 – Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo :  
Ze tří předložených nabídek v rámci realizace projektu „5 TI Sudice“ parc. č. 47/4, 50/1 k.ú Sudice 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, s firmou STAVAS SUCHÁNEK, Ing. 
Jaroslav Suchánek, Černá cesta 453, 747 57  Slavkov u Opavy za cenu 852.180,42,00 Kč vč. DPH. Starostu 
pověřuje sepsáním a podpisem Smlouvy o dílo. 
 
Usnesení 21/7 - Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo : 

1) Zadat realizaci projektu „Rekonstrukce kříže z roku 1892 a Mariánského sloupu v Sudicích“  
kamenické firmy BETON. A KAMEN „AUG – FRED“, Miroslav Schlischka & Pavel Wolný,  Dubová 
č. 782, 747 27  Kobeřice a  schvaluje předložený návrh – variantu sloupu v barvě světlé s tmavými 
prstenci.  Starostu pověřuje sepsáním a podpisem Smlouvy o dílo. 

2) Zadat výsadbu 10 ks tují fa Okrasné školky Oldřišov, Ing. Patrik Wieder, Hlinská 35, 747 33  Oldřišov. 
Starostu pověřuje sepsáním a podepsáním Smlouvy o dílo.  

 
Usnesení 21/8 - Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo : 
Ze tří předložených nabídek na stavební práce a tří předložených nabídek na rekonstrukci střechy v rámci 
realizace projektu „Rekonstrukce víceúčelového zařízení v Sudicích“ 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 stavební práce s firmou Erich Baránek, Novoměstská 112, 747 25  
Sudice za cenu 303.470,00 Kč vč. DPH a na rekonstrukci střechy s firmou Sdružení Střechy Kubjatko, Stiborská 
75, 747 25  Sudice  za cenu 369.219,00 Kč vč. DPH.  Starosta se pověřuje sepsáním a podpisem Smlouvy o dílo. 
 
Usnesení 21/9 - Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje : 
Rozpočtové opatření č. 1/2009 
Pokrytí výdajové části: 

3113 6121 převod 270.000,00 Kč  na  3613  6121  rekonstrukce víceúčelového zařízení   
       6171    6121 převod   99.000,00 Kč  na  3326  6121  pořízení, zachování a obnova hodnot místního,  
                                                                                           kulturního, národního a historického povědomí 
 Pokrytí příjmové části: 

6171 3111 – příjmy za prodej pozemků  248.880,00 Kč -  pokrytí 205.000,00 Kč na  5TI Sudice  
 (Zámecká II.) výstavba inženýrských sítí a  43.880,00 Kč -  pokrytí 3745 veřejná prostranství 

 
Usnesení 21/10 - Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje : 
Smlouvu (včetně textu smlouvy) o zřízení věcného břemene číslo IP-12-8002777-802/2009, uzavřenou mezi 
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 a Obcí Sudice, IČ 00300713, k částem 
nemovitostí : pozemku p.č. 393 – ostatní plocha, pozemku parc. č. 677/3 – vodní plocha, pozemku parc. č. 686 – 
vodní plocha v k.ú. Sudice, vymezených geometrickým plánem č. 268-12/2009 za účelem zřizování a 
provozování zařízení distribuční soustavy. Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy. 
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