
 

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 17.06.2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno:   8 členů ZO 
Občané: 2 

 

Usnesení č. 5/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu pí. Evu Jurečkovou a p. Davida Vaníčka a zapisovatelkou 

pí. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 5/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce Sudice dne 17.06.2019 dle zápisu.  

 

Usnesení č. 5/3 

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

 

Usnesení č. 5/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 4. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 06.05.2019.  

 

Usnesení č. 5/5 

Zastupitelstvo obce Sudice: 

a) schválilo účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Sudice, příspěvkové organizace, sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2018  

b) bere na vědomí sponzorské dary věnované ZŠ a MŠ Sudice 

c) bere na vědomí přijetí peněžitého daru účelově určenému 
 

Usnesení č. 5/6 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo účetní závěrku obce Sudice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018. 

 

Usnesení č. 5/7 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Závěrečný účet obce Sudice za rok 2018 s výrokem souhlasu s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad, jak je uvedeno v zápise a zároveň schválilo návrh opatření k nápravě.  

 

Usnesení č. 5/8 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ za rok 

2018, včetně veškerých příloh. 
 

Usnesení č. 5/9 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní 

obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Hlučínsko na přechodné 

období od 9.6.2019 do 13.6.2020. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.  

 

Usnesení č. 5/10 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej parcely č. 648/44 o výměře 931 m2 za cenu 500,- Kč/m2                 

Bc. Kateřině Moravcové. Starosta se pověřuje podpisem Kupní smlouvy o převodu pozemku se zřízením 

věcného břemene – služebnosti cesty (splašková kanalizace). 

 
Usnesení č. 5/11 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej parcely č. 648/43 o výměře 919 m2 za cenu 500,- Kč/m2                  

p. Martinovi Ryckovi a pí. Dominice Pešové. Starosta se pověřuje podpisem Kupní smlouvy o převodu pozemku 

se zřízením věcného břemene – služebnosti cesty (splašková kanalizace). 

 

Usnesení č. 5/12 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení opětovného záměru na prodej pozemku parc. č. 648/41 o výměře 
906 m2 a parc.č. 648/42 o výměře 927 m2. 

 

Usnesení č. 5/13 

Zastupitelstvo obce Sudice v souvislosti s vybudováním jazykové učebny v ZŠ a MŠ Sudice: 

a) schválilo nabídku firmy Ostravské stavby a.s., Ostrava-přívoz, IČ: 64610225 za cenu 163 286,- Kč vč. 

DPH, výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu 
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s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku 

realizace projektu – nové okna jazykové učebny ZŠ a MŠ Sudice 

b) schválilo nabídku firmy Ostravské stavby a.s., Ostrava-přívoz, IČ: 64610225 za cenu 481 919,- Kč vč. 

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 dodávku 

realizace projektu – zpevněná plocha u ZŠ a MŠ Sudice 

c) schválilo nabídku f. Okrasné školky Oldřišov ve výši 70.301,- Kč bez DPH na zeleň v areálu školy 

 

Usnesení č. 5/14 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo cenovou nabídku na dodávku zemního plynu na rok 2020, kterou 
doporučila přijmout rada Sdružení obcí Hlučínska, s Pražskou plynárenskou za cenu 540 Kč za MWh. Starosta 

se pověřuje podpisem dodatku ke smlouvě. 

 

Usnesení č. 5/15 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č.3/2019, dle zápisu 

 

Usnesení č. 5/16 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 

a) informace o Odpustu 2019 

b) informace o Odpustu 2020 ve dnech 20. a 21.06.2020 

c) informace o akci Ukončení prázdnin 2019 ve dne 24.08.2019 
d) informace o kotlíkové dotaci (3. výzva) 

 

 

 

 

 

Petr  H a l f a r 

starosta 

 

 

 
 

 

 

Ověřovatelé:           

Eva Jurečková  ___________________________          

         

David Vaníček  ___________________________ 

  

 

 

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     
Přítomno:  8 z 9 členů ZO        

 

Zapsala: Hlubocká 

 


