
 

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 08.06.2020 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno:   9 členů ZO 

Občané: 5 

 

Usnesení č. 10/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Davida Vaníčka a pí. Barboru Balarinovou a 

zapisovatelkou pí. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 10/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program 10. zasedání zastupitelstva obce Sudice dne 08.06.2020 dle 

zápisu.  

 

Usnesení č. 10/3 

Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: Pavel Plachtzik – 

předseda, členové – pí. Evu Jurečkovou a p. Jiřího Halfara 

 

Usnesení č. 10/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 9. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 09.03.2020.  

 

Usnesení č. 10/5 

Zastupitelstvo obce Sudice: 

a) schválilo účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Sudice, p.o. sestavenou k rozvahovému dni 

31.12.2019 

b) schválilo rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy Sudice, p.o. za rok 2019   

 

Usnesení č. 10/6 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo účetní závěrku obce Sudice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019.  

 

Usnesení č. 10/7 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Závěrečný účet obce Sudice za rok 2019 s výrokem souhlasu s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad, jak je uvedeno v zápise. 

 

Usnesení č. 10/8 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 31.03.2020: 

Příjmy ve výši 9,768.300,00 Kč, tj. 41 % 

Výdaje ve výši 7,837.200,00 Kč, tj. 33 %  

 

Usnesení č. 10/9 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska 

za rok 2019, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí 

Hlučínska za rok 2019 ze strany Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy Kontrolní a revizní komise při 

Sdružení obcí Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za 

rok 2019. 

 

Usnesení č. 10/10 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru na prodej pozemků parc. č. 675/14 o výměře 44 m2, 

parc.č. 675/15 o výměře 136 m2 a 675/16 o výměře 6 m2.   

 

Usnesení č. 10/11 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru (dle geometrického plánu) na odkup části parc.č. 386/1 a 

prodej části parc.č. 383.  

 
Usnesení č. 10/12 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

(parc.č. 387/5) a o zřízení věcného práva č. UZSVM/OOP/2221/2020. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 10/13 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (Sudice, parc.č. 217/1, Na Angru, přípojka NN). Starosta se 

pověřuje podpisem smlouvy. 
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Usnesení č. 10/14 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (Sudice, parc.č. 351,352, rozšíření kNN). Starosta se pověřuje 

podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 10/15 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo nabídku f. Ing. Patrika WIEDERA, Hlínská 35, 747 33 Oldřišov, IČ: 

73936448 za cenu 108.476,50 Kč (vč. DPH), výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro veřejnou 

zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, na dodávku stromů v obci Sudice. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 

 
Usnesení č. 10/16 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí usnesení starosty obce Sudice č.4/2020 ze dne 17.04.2020 a 

schvaluje nabídku f. Projekce Guňka s.r.o., Hasičská 617, 739 34 Šenov, IČ: 01508504 za cenu 1,449.819,58 Kč 

(vč.DPH), výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 

18 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku realizace 

projektu „Inženýrské sítě – Sudice, ul. Zámecká“. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení č. 10/17 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo v rámci Operačního programu Životního prostředí projektový záměr 

„Pořízení kompostérů, štěpkovačů a kontejnerů na textil a knihy v obcích Bělá, Kozmice, Píšť, Sudice, Závada, 

Vřesina a Hať“. Starosta se pověřuje podpisem: 

a) smlouvy o finančním vypořádání v rámci projektu 

b) smlouvy o výpůjčce a darování 

c) smlouvy o finančním vypořádání služeb souvisejících s přípravou a realizací projektu    

  

Usnesení č. 10/18 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Dodatek k Nájemní smlouvě č. 1023/2011/LBC/LBC ze dne 31.12.2011 s f. 

Vesna Liberec, spol. s.r.o., Liberec o úpravě nájemného na minimální částku 6.000,- Kč/rok reklamní plochy 

v Sudicích. Starosta se pověřuje podpisem dodatku. 

 

Usnesení č. 10/19 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost f. Gypstrend, s.r.o. Kobeřice o odkup pozemků, jejichž 

opatrovníkem je obec Sudice. Obec Sudice není vlastníkem uvedených pozemků, tudíž s nimi nemůže 

disponovat. 

 

Usnesení č. 10/20 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí smlouvy na dodávku elektrické energie a plynu na rok 2021 

podepsané radou obce. 

 

Usnesení č. 10/21 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo převod finančních prostředků na spolufinancování sociálních služeb s f. 

Domácí asistence, Kobeřice z roku 2019 do roku 2020 a jejich vyúčtování do 30.11.2020. 

 

Usnesení č. 10/22  

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Směrnici o používání sociálních potřeb zaměstnanců a starosty Obecního 

úřadu v Sudicích. 

 

Usnesení č. 10/23 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí ústní informaci o věcném břemeni na parcele č.530/33 v k.ú. Rohov, 

kterou podal ústně na Obecní úřad Sudice p. Vehovský Vilibald. 

 

Usnesení č. 10/24 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 2/2020, dle zápisu 

 
Usnesení č. 10/25 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o výjimce hradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost 

Základní školy a Mateřské školy Sudice. 

 

Usnesení č. 10/26 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí oznámení SmVaK Ostrava a.s. o snížení sazby DPH z 15 % na 10 % 

u vodného a stočného od 01.05.2020. 
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Usnesení č. 10/27 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o předpokládaných daňových výnosech obce pro rok 2020.   

 
Usnesení č. 10/28 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí stavbu plotu a vrat u bytovky čp. 38 a sekání trávy v obci Sudice. 

 

 Usnesení č. 10/29 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo realizaci pozemkových úprav, starosta zpracuje žádost o realizaci plánu 

společných zařízení komplexních pozemkových úprav v Sudicích. 

 

Usnesení č. 10/30 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace starosty o havarijním stavu staré stodoly pí. Hrdinové u 

čp. 150 v Sudicích. 

 

Usnesení č. 10/31 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Sudice včetně pokynů pro 

zpracování návrhu Změny č. 1 územního plánu Sudice, která tvoří přílohu tohoto usnesení. 

 

Usnesení č. 10/32 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu starosty o výstavbě větrných elektráren v k.ú. Sudice. 

 

Usnesení č. 10/33 

Zastupitelstvo obce Sudice zamítlo žádost f. ZÁPALKA Plzeň o povolení užití obecního znaku na reklamních 

zápalkách. 

 

Usnesení č. 10/34 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o možném uspořádání malé akce místo Sudického odpustu 

na hřišti TJ Sokol Sudice. Pořádá TJ Sokol Sudice. 

 

 

 

 

 
 

Petr  H a l f a r 

starosta obce Sudice 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:           

David Vaníček  ___________________________          

         

Barbora Balarinová ___________________________ 

  

 

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno:  9 z 9 členů ZO        

 

Zapsala: Hlubocká 


