
 

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 11.03.2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno:   8 členů ZO 
Občané: 7 

 

Usnesení č. 3/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Petra Weimanna a p. Evu Jurečkovou a zapisovatelkou p. 

Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 3/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva obce Sudice dne 11.03.2019 dle zápisu.  

 

Usnesení č. 3/3 

Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: Pavel Plachtzik – 
předseda, členové – p. Vlasta Bártová a p. Jiří Halfar 

 

Usnesení č. 3/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce 

Sudice, konaného dne 10.12.2019.  

 

Usnesení č. 3/5 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 31.12.2018: 

 Příjmy ve výši 26,854.400,00 Kč, tj. 97 % 

 Výdaje ve výši 23,833.900,00 Kč, tj. 86 % 

 

Usnesení č. 3/6 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo smlouvu o dílo na tvorbu GIS obce Sudice pro rok 2019 s firmou DIGIS, 

spol.s.r.o., Ostrava. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy o dílo. 

 

Usnesení č. 3/7 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

s agenturou DomA – domácí asistence, z.s., Kobeřice ve výši 10.000,- Kč. Starosta se pověřuje podpisem 

veřejnoprávní smlouvy.  

 

Usnesení č. 3/8 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje 

a) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti spolku TJ Sokol Sudice v celkové 
výši 45.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

b) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti spolku SDH Sudice v celkové výši 

45.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 2/2019. 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. 3/2019. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

d) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti Mysliveckého spolku Sudice 

v celkové výši 25.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 4/2019. 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. 5/2019 (součásti smlouvy – převod 

financí po předložení faktur).  Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 

 
Usnesení č. 3/9 

Zastupitelstvo obce Sudice  

- bere na vědomí sponzorské dary věnované ZŠ a MŠ Sudice 
- schválilo rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Sudice za rok 2018 

 

Usnesení č. 3/10 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 

a) vyhlásit výběrové řízení na akci „JSDH_V2_2019 – pořízení nového dopravního automobilu“ 

b) vyhlásit výběrové řízení na projekt „Rekonstrukce chodníku na ul. Ratibořská v obci Sudice“ 

c) vyhlásit výběrové řízení na projekt „Rekonstrukce místní komunikace ul. Kostelní v obci Sudice“ 
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Usnesení č. 3/11 

Zastupitelstvo obce Sudice: 

a) bere na vědomí výběr komise a schválilo nabídku firmy AV MADIA, a.s., Pražská 1335/63, Praha,    

IČ: 48108375 za cenu 1 407 800,- Kč bez DPH, výběr 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 realizaci projektu „Vybudování odborné učebny v ZŠ 

Sudice – dodávka vybavení“. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy o dílo 

b) schválilo komisi pro výběrové řízení na stavební práce u projektu „Vybudování odborné učebny v ZŠ 

Sudice – stavební práce“ – Petr Halfar, Pavel Plachtzik a Petr Weimann. 

Po ukončení výběrového řízení se starosta pověřuje podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.  
c) schválilo autorský dozor s Ing. Chřibkem a stavební dozor s p. Jindřichem Blokešem (oba z Kobeřic) 

při projektu „Vybudování odborné učebny v ZŠ Sudice – stavební práce“. Starosta se pověřuje 

podpisem Příkazních smluv. 

d) schválilo vícepráce na přípravě projektu ve výši 20 328,- Kč 

e) schválilo přijetí úvěru u České spořitelny, a.s. dle úvěrové smlouvy č. 0495128179 na financování 

projektu „Vybudování odborné učebny v ZŠ Sudice“ 

 

Usnesení č. 3/12 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje účast starosty na vzdělávacím zájezdu starostů do Itálie, pořádaném 

Sdružením obcí Hlučínska. 

 

Usnesení č. 3/13 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo příspěvek ve výši 1.000,- Kč na poplatky v archivech a poplatky za vedení 

webových stránek Projektu Hultschiner-Soldaten, z.s., Bolatice – Borová.  

 

Usnesení č. 3/14 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 46/1 o výměře 187 m2 za cenu 

200,- Kč/m2. 

 

Usnesení č. 3/15 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rekonstrukci bytu č. 1 v bytovém domě Náměstí čp. 38 (topení, elektřina, 

voda – odpady, koupelna). 
 

Usnesení č. 3/16 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2018, dle zápisu 

 

Usnesení č. 3/17 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 1/2019, dle zápisu 

 

Usnesení č. 3/18 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zpracování projektové dokumentace f. Projekce Guňka, s.r.o. ke zpracování 

projektu „Výstavba chodníku na ul. Stiborské (V. etapa)“. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 3/19 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru (po zápisu do katastru nemovitostí) na prodej pozemků 

parc. č. 648/41, 648/42, 648/43 a 648/44 o celkové výměře 3 683 m2 za cenu 500,- Kč/m2. 

 

Usnesení č. 3/20 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo jednorázový příspěvek pro žadatele na kotlíkové dotace vy výši 5 000,- Kč. 

 
Usnesení č. 3/21 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí Tříkrálovou sbírku z ledna r. 2019, kdy se vybralo 33.160,- Kč  

 

Usnesení č. 3/22 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o množství sběru kontejneru TextilEco za rok 2018  

(2 348 kg). 

 

Usnesení č. 3/23 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 

- informace starosty o hudebním vystoupení a dalším programu při oslavách odpustu v Sudicích. 

- informaci starosty o pořádání obecního plesu v příští plesové sezóně 

  

Usnesení č. 3/24 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje výsledky inventarizace majetku obce Sudice se stavem k 31.12.2018. 
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Usnesení č. 3/25 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o množství odevzdaných pytlů na plásty občanům obce. 

 

Usnesení č. 3/26 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o zaměstnancích obecního úřadu a informace z Úřadu 

práce podané starostou obce. 

 

Usnesení č. 3/27 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zápis č. 3/2018 z 11.12.2018 a zápis č. 1/2019 z 20.02.2019 
kontrolního výboru. 

 
Usnesení č. 3/28 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo aktualizaci pasportu místních komunikací v obci Sudice. 

 

 
 

 

 

Petr  H a l f a r 

starosta 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:           
Petr Weimann  ___________________________          

         

Eva Jurečková  ___________________________ 

  

 

 

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno:  8 z 9 členů ZO        

 

Zapsala: Hlubocká 

 


