
Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Sudice,
konaného dne 12.03.2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice

Přítomno: 9 členů ZO 
Občané: 4
Ověřovatelé: p. Petr Weimann a pí. Iveta Kryštofová 

Usnesení č. 21/1
Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Petra Weimanna a pí. Ivetu Kryštofovou, zapisovatelkou
p. Šárku Hlubockou.

Usnesení č. 21/2
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 21. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 12.03.2018.

Usnesení č. 21/3
Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: Ing. Emil Josefus
– předseda, členové – p. Antonie Vávrová a p. Jiří Zips. 

Usnesení č. 21/4
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 20. jednání  Zastupitelstva obce Sudice,
konaného dne 11.12.2017. 

Usnesení č. 21/5
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí „Rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2018“ a „Střednědobý
výhled rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska na léta 2019 – 2022“. 

Usnesení č. 21/6
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny s f. ČEZ Prodej,
a.s. 

Usnesení č. 21/7
Zastupitelstvo  obce  Sudice  schválilo  Smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  s firmou  ČEZ  Distribuce  a.s.
(elektrické zařízení na pozemku parc.č. 354/5, 354/8 a 693 – Sudice, Nová, p.č.353/3, Kubjatko, NNk). Starosta
se pověřuje podpisem smlouvy.

Usnesení č. 21/8
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo smlouvu o dílo na tvorbu GIS obce Sudice pro rok 2018 s  firmou DIGIS,
spol.s.r.o., Ostrava. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 21/9
Zastupitelstvo obce Sudice

a)  schválilo  zajištění  dopravní  obslužnosti  nad rámec obslužnosti  kraje  v rámci  ODIS na rok 2018 s
ARRIVA a.s. Ostrava. Starosta se pověřuje podpisem dodatku ke smlouvě.

b) schválilo zajištění dopravní obslužnosti nad rámec obslužnosti kraje v rámci ODIS na rok 2018 s TQM
– holding, s.r.o. Opava. Starosta se pověřuje podpisem dodatku ke smlouvě.

Usnesení č. 21/10 
Zastupitelstvo  obce  Sudice  schválilo  uzavřít  veřejnoprávní  smlouvu  o  poskytnutí  dotace  z rozpočtu  obce
z agenturou  DomA –  domácí  asistence,  z.s.,  Kobeřice  ve  výši  2.273,-  Kč.  Starosta  se  pověřuje  podpisem
veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení č. 21/11 
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje

a) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti spolku TJ Sokol Sudice v celkové
výši 50.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 1/2018. Starosta se pověřuje podpisem
smlouvy.

b) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti spolku SDH Sudice v celkové výši
50.000,-  Kč a  zároveň  schvaluje  veřejnoprávní  smlouvu č.  2/2018.  Starosta  se  pověřuje  podpisem
smlouvy.

c) neinvestiční individuální  dotaci  na provozní režii  spjatou s činnosti spolku AVZO Sudice v celkové
výši 5.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 3/2018. Starosta se pověřuje podpisem
smlouvy.



d) neinvestiční  individuální  dotaci  na  provozní  režii  spjatou  s činnosti  Mysliveckého  spolku  Sudice
v celkové výši 15.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 4/2018. Starosta se pověřuje
podpisem smlouvy

e) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti římskokatolické církve v celkové
výši 200.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 5/2018 (součásti smlouvy – převod
financí po předložení faktur).  Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

Usnesení č. 21/12
Zastupitelstvo obce Sudice: 

- bere na vědomí sponzorské dary věnované ZŠ a MŠ Sudice
- schválilo rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Sudice za rok 2017

Usnesení č. 21/13
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo smlouvu o bezúplatném převodu movitých věcí (interaktivní tabule) mezi
obcí Sudice a ZŠ a MŠ Sudice. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
 
Usnesení č. 21/14
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo firmu Tisk Agency, s.r.o., Vinohradská 715/42, 748 01 Hlučín na tisk knihy
o obci v počtu 300 ks. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

Usnesení č. 21/15
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo provozní řád sportovního areálu TJ Sokol Sudice. 

Usnesení č. 21/16
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí spolupráci  se Svatováclavským hudebním festivalem. Starosta se
pověřuje podpisem pořadatelské smlouvy.

Usnesení č. 21/17
Zastupitelstvo obce Sudice:

a) schválilo výběr komise pro výběrové řízení ve složení David Vaníček, Ing. Emil Josefus, Petr Halfar,
Ing. Knopp a výběrové řízení na chodník na ul. Stiborské (IV. etapa)  
Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo.

b) vybralo  firmu  Petr  Kašný,  Sudice  na  výrobu  a  montáž  plotu  evangelického  hřbitova.  Starosta  se
pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 

Usnesení č. 21/18
Zastupitelstvo obce Sudice pověřilo starostu k jednání s majitelem pozemku parc. č. 648/12 a 648/13 o prodeji, 
popř. o výši ceny za prodej těchto pozemků. 

Usnesení č. 21/19
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo poskytnutí dotace Včelařskému spolku Kobeřice z rozpočtu obce ve výši
3.000,- Kč za účelem pořízení vařáku na vosk s lisem. Starosta se pověřuje podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 21/20
Zastupitelstvo obce Sudice :

a) schválilo navýšení částky z rozpočtu obce na nebytové prostory hasičárny
b) rozhodlo oslovit stavební firmy na rekonstrukci hasičárny
c) schválilo výběr komise ve složení Petr Halfar, Petr Weimann, Pavel Plachtzik a David Vaníček  pro 

prodej starého hasičského auta
d) schválilo podání žádosti o dotaci na dopravní devítimístné vozidlo pro SDH Sudice  

Usnesení č. 21/21
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje přípravu projektů:

a) oprava ul. Na Angru
b) elektroinstalace v ZŠ a MŠ Sudice

Usnesení č. 21/22
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje dva zaměstnance OÚ na plný pracovní úvazek.

Usnesení č. 21/23
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí nabídku zpracování nových webových stránek obce Sudice.

Usnesení č. 21/24
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo nabídku f. URBITECH, s.r.o na aplikaci Hlášení rozhlasu.cz (inovativní a
efektivní nástroj pro komunikaci s občany) na první tři měsíce zdarma.
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Usnesení č. 21/25
Zastupitelstvo obce Sudice zamítlo žádost o příspěvek ve výši 5.000,- Kč na poplatky v archivech a poplatky za
vedení webových stránek Projektu Hultschiner-Soldaten, z.s., Bolatice – Borová. 

Usnesení č. 21/26
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2017.

Usnesení č. 21/27
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 1/2018.

Usnesení č. 21/28
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o úpravě vstupu na římskokatolický hřbitov.

Usnesení č. 21/29
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí vyúčtování nájemného za rok 2017 ze strany SmVaK Ostrava, a.s. 

Usnesení č. 21/30
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí Tříkrálovou sbírku z ledna r. 2018, kdy se vybralo 30.183,- Kč 

Usnesení č. 21/31
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o rozpočtovém určení daní ZŠ a MŠ v Sudicích

Usnesení č. 21/32
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o množství sběru kontejneru TextilEco za rok 2017.

Usnesení č. 21/33
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace Červeného kříže o udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J.
Janského občanovi naší obce.

Usnesení č. 21/34
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o starých a zchátralých domech v obci a pověřuje starostu
jednáním s p. Pustkou, o odkoupení parcely č.163 o výměře 190 m2 včetně stavby.

Usnesení č. 21/35
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje účast starosty na vzdělávacímu zájezdu starostů do Itálie v  hodnotě cca
10.000,- Kč.

Usnesení č. 21/36
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí návrh starosty přihlásit se v letošním roce do soutěže Vesnice roku
2018.

Usnesení č. 21/37
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí předběžnou kalkulaci Sdílení pověřence (GDPR – ochrany osobních
údajů – od 25.5.2018) v rámci Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ. Starosta se pověřuje podpisem
smlouvy na zajištění GDPR a zmocněnce se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska – západ.

Usnesení č. 21/38
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace starosty o hudebním vystoupení při  oslavách odpustu
v Sudicích.

Usnesení č. 21/39
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o změnách v projektu rekonstrukce tělocvičny v ZŠ a MŠ
Sudice a pověřuje starostu výběrem stavebního dozoru pro rekonstrukci tělocvičny ZŠ a MŠ Sudice.

Usnesení č. 21/40
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje výsledky inventarizace majetku obce Sudice se stavem k 31.12.2017.

Usnesení č. 21/41
Zastupitelstvo obce Sudice pověřuje kontrolní výbor kontrolou realizovaných projektů. 
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Petr Halfar
starosta

Ověřovatelé: 
                           Petr Weimann          _____________________     

   
                           Iveta Kryštofová            _____________________
   

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

Zapsala: Šárka Hlubocká
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