
 Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 08.09.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
 
Přítomno:  7 členů ZO 
Občané:  3 
Ověřovatelé: p. Erich Baránek a p. Pavel Plachtzik  
 
 
 
Usnesení č. 22/1 
Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Ericha Baránka a p. Pavla Plachtzika, zapisovatelkou      
p. Šárku Hlubockou. 
 
Usnesení č. 22/2 
 Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 22. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 08.09.2014. 
 
Usnesení č. 22/3 
Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
Ing. Emil Josefus – předseda, členové – p. Jiří Zips a p. Iveta Kryštofová. 
 
Usnesení č. 22/4 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí zprávu o plnění úkolů z 21. jednání Zastupitelstva obce Sudice 
konaného dne 25.06.2014.   
 
Usnesení č. 22/5 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 30.06.2014: 

- příjmy ve výši 5,359.400,00 Kč, tj. 64% 
- výdaje ve výši 4,593.100,00 kč, tj. 52% 

 a vzalo na vědomí dílčí přezkoumání hospodaření obce Sudice v roce 2014 k datu 31.07.2014  
 

Usnesení č. 22/6 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zrušení fondu rozvoje bydlení, zůstatek tohoto účtu převést na běžný účet a 
použít tyto finanční prostředky na bytový fond (opravy a údržba bytových domů).  
 
Usnesení č. 22/7 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přijetí dotace z operačního programu Životního prostředí na realizaci 
projektu „Výsadba zeleně před OÚ v Sudicích“. 
  
Usnesení č. 22/8 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo ze 4 hodnocených  o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu s §18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, na dodávku realizace projektu „Výsadba jednostranné aleje v obci Sudice“ s firmou Ing. 
Patrik Wieder, Oldřišov, za cenu nejvýše přípustnou 431.404,-Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje podpisem 
Smlouvy o dílo.  
 
Usnesení č. 22/9  
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo ze 3 hodnocených  o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu s §18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, na dodávku realizace projektu „Výsadba zeleně před obecním úřadem v Sudicích“ s firmou 
ing. Patrik Wieder, Oldřišov, za cenu nejvýše přípustnou 172.198,-Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje podpisem 
Smlouvy o dílo.  
 
Usnesení č. 22/10  
Zastupitelstvo obce Sudice zamítlo prodej části parcely č.171/1 v k.ú. Sudice, ostatní plocha o výměře 40 m2, 

panu Stanislavu Dudovi a nabízí dlouhodobý pronájem dle OZV č.1/2010, o místních poplatcích, za užívání 
veřejného prostranství a jako vlastník parcely č.171/1 souhlasí s příjezdovou cestou na parcelu č.572/5. 
 
Usnesení č. 22/11 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo cenovou nabídku na zpracování průkazů energetické náročnosti 
energetickým specialistou Ing. Jiřím Křupkou za cenu 39.300,-Kč.  



 2 

   
Usnesení č. 22/12 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o finančních nabídkách firem na vypracování chybějících 
směrnic v oblasti BOZP pro obec Sudice.  
 
Usnesení č. 22/13 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace: 

- o renovaci šaten v ZŠ a MŠ Sudice 
- o nové instalaci elektrického vedení v učebně PC 
- o dokončené realizaci projektu „Modernizace učebny fyziky, chemie a přírodopisu“ 

 
 Usnesení č. 22/14 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Doložku osvědčující souhlas zřizovatele pro Základní školu a Mateřskou 
školu Sudice, příspěvkovou organizaci, k uzavření smlouvy o partnerství v rámci projektu OP VK s názvem 
„Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně“, registrační číslo 
CZ.1.07/1.3.00/51.0009. 
 
Usnesení č. 22/15 
Zastupitelstvo obce Sudice povolilo výjimku z počtu žáků pro školní rok 2014/2015 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. 3 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon).  
 
Usnesení č. 22/16 
Zastupitelstvo obce Sudice souhlasí  s navýšením kapacity školní družiny, ze současných 25 na 40 žáků, 
s platnosti od 1.1.2015.  
 
Usnesení č. 22/17 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 4/2014, dle zápisu. 
 
Usnesení č. 22/18 
Zastupitelstvo obce Sudice doporučilo smlouvu o budoucí pachtovní smlouvě s firmou Gypstrend, s.r.o., 
Kobeřice, o pronájmu zemědělských pozemků v majetku obce Sudice projednat s právníkem a souhlasí 
s odkalištěm, valem se stromy co nejvýše a s cestou k sádrovcovému dolu, směr Kobeřice.  
 
Usnesení č. 22/19 
Zastupitelstvo obce Sudice pověřilo starostu oslovit Krajské vzdělávací a informační centrum (KVIC) Nový 
Jičín k zajištění služeb vzdělávání občanů v naší obci. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo.  
 
Usnesení č. 22/20 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí narovnání hranic pozemků v obci Sudice.  
 
Usnesení č. 22/21 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace: 

- o mapovém portálu Geosense - mapy, katastr, inženýrské sítě a územní plán v jednom 
- o rekonstrukci silnice III/046614 
- o sběru oděvů firmou REVENGE  

 
Usnesení č. 22/22 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o rekonstrukci knihovny, včetně ceny za opravu stropu a 
podlahy – celkem 89.821,- Kč vč. DPH.  
 
Usnesení č. 22/23 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí souhlas obce Sudice s realizaci projektu „Modernizace venkovské 
infrastruktury ke sportovním areálům v obci Rohov“ na parcelách v k.ú.Rohov, které jsou majetkem obce 
Sudice.  
  
Usnesení č. 22/24  
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o petici ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a 
sociálních záležitostí. 
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Usnesení č. 22/25 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

- informaci o parcele č. 343 v k.ú. Sudice, která vede přes pozemek pana Riboviče 
- informaci o konečných úpravách územního plánu  
-  

Usnesení č. 22/26 
Zastupitelstvo obce Sudice zrušilo usnesení č. 18/13 ze dne 09.12.2013, kterým schválilo poskytnutí neinvestiční 
dotace římskokatolické církvi na opravu varhan v kostele sv. Jana Křtitele ve výši 50.000,- Kč  a schválilo tyto 
investice použít na opravy a údržbu farnosti.    
  
 
 
 
Petr   H a l f a r 
starosta 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:        Erich Baránek     ___________________________         

 
Pavel Plachtzik   ___________________________ 

 
 
 
 
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     
Přítomno: 7 z 9 členů ZO 
      
Zapsala: Šárka Hlubocká 


