
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 12.03.2012 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
Přítomno:  7 členů ZO 
Občané: 6 
Ověřovatelé: p. Barbora Balarinová, p. Jiří Zips 
 
Usnesení č. 8/1 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vzdání se mandátu členky Zastupitelstva obce Sudice p. Antonie Hladíkové 
z důvodu změny trvalého pobytu a nástup náhradníka p. Herberta Švančara. 
 
Usnesení č. 8/2 
Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Barboru Balarinovou a p. Jiřího Zipse, zapisovatelkou   
p. Antonii Vavrovou. 
 
Usnesení č. 8/3 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 8. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 12.03.2012. 
 
Usnesení č. 8/4 
Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
Ing. Emil Josefus – předseda, členové - p. Iveta Kryštofová, p. Erich Baránek. 
 
Usnesení č. 8/5 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí zprávu o plnění úkolů z 7. jednání Zastupitelstva obce Sudice 
konaného dne 12.12.2011.  
 
Usnesení č. 8/6 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zadat opravu komínů na bytovém domě Náměstí čp. 152 v Sudicích p. Janu 
Drndovi, Sudice Hlavní 78, za celkovou cenu 52.800,00 Kč včetně DPH. Starostu pověřuje sepsáním a podpisem 
smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 8/7 
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje výsledky inventarizace majetku obce Sudice se stavem k 31.12.2011.  
 
Usnesení č. 8/8 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2011. 
  
Usnesení č. 8/9  
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 400.000,00 
Kč na akci Zakládání a obnova zeleně v obci Sudice v roce 2012. 
 
Usnesení č. 8/10 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozdělení neinvestiční dotace občanským sdružením na rok 2012 ve výši: 

- TJ Sokol Sudice    65.000,00 Kč 
- Sbor dobrovolných hasičů   15.000,00 Kč 
- Myslivecké sdružení      10.000,00 Kč 
- ZO AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice  10.000,00 Kč 

Starosta se pověřuje podepsáním smluv o poskytnutí neinvestiční dotace občanským sdružením na rok 2012. 
 
Usnesení č. 8/11 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ na rok 2012. 
 
Usnesení č. 8/12 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2012. 
 
Usnesení č. 8/13 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo smlouvu včetně textu Smlouvy o výpůjčce včetně přílohy č. 1 – specifikace 
majetku, uzavřenou mezi obcí Sudice a Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska – západ, se sídlem: Náměstí 43, 
747 21 Kravaře na soubor movitého majetku a zařízení (veřejná internetizace a bezdrátový rozhlas) 
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specifikovaného v příloze č. 1 smlouvy o výpůjčce, která bude nedílnou součástí smlouvy. Smlouva o výpůjčce 
se uzavírá s účinností od 01.04.2012 na dobu neurčitou.   
 
Usnesení č. 8/14 

1. Zastupitelstvo obce Sudice schválilo realizaci výměny oken v bytě č. 1, v bytě č. 6, společných 
prostorech a sklepech v bytovém domě Náměstí čp. 152 a bytech, společných prostorech a sklepech 
v bytovém domě Náměstí čp. 38 v Sudicích. 

2. Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zvýšení nájemného o 300,00 Kč měsíčně v bytech v bytových 
domech Náměstí čp 38 a 152, kde se provede výměna oken. Starosta se pověřuje projednáním 
s nájemníky a sepsáním nových nájemních smluv. 

3. Zastupitelstvo obce Sudice schválilo realizaci rekonstrukce střechy budovy Obecního úřadu Sudice.  
4. Zastupitelstvo obce Sudice schválilo realizaci rekonstrukce chodníků na Hlavní ulici (levá strana u 

pošty). 
 
Usnesení č. 8/15 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo, aby všichni členové zastupitelstva byli členy komise pro otevírání obálek a 
výběr nejvhodnější nabídky a to tak, aby komise byla minimálně 5-členná v případě neúčasti některého člena. 
Hodnotit se budou akce: 

1. realizaci výměny oken v bytovém domě Náměstí čp. 38 a 152. 
2. rekonstrukce střechy budovy Obecního úřadu Sudice.  
3. realizaci rekonstrukce chodníků na Hlavní ulici (levá strana u pošty). 

 
Usnesení č. 8/16  
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo konání Sudického odpustu a realizaci ohňostroje za cenu do 15.000,00 Kč.  
 
Usnesení č. 8/17 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo účast starosty obce Petra Halfara na vzdělávacím zájezdu představitelů obcí 
Sdružení obcí Hlučínska do Jižního Tyrolska v Itálii, které se uskuteční v červnu 2012 za cenu 9.400,00 
Kč/osobu.   
 
Usnesení č. 8/18 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo konání školení pro zastupitele obce, termín bude upřesněn po dohodě se 
školitelem. 
 

Usnesení č. 8/19 
Zastupitelstvo obce Sudice odložilo žádost p. Mileny Plaštiakové a pověřuje starostu projednat záležitost změny 
nebytových prostorů v objektu čp. 125 na Stavebním úřadě v Kobeřicích. 
 
 
 
 
        Petr   H a l f a r 
              starosta 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  
 

Barbora Balarinová    ___________________________  
               

Jiří Zips       ___________________________ 
 
 
 
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     
Přítomno:  7 z 9 členů ZO        
 
Zapsala: Antonie Vavrová 


