
 

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 07.12.2020 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno:  9 členů ZO 

Občané: 6 

 

Usnesení č. 13/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Ivetu Kryštofovou a pí. Evu Jurečkovou a zapisovatelkou 

pí. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 13/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program 13. zasedání zastupitelstva obce Sudice dne 07.12.2020, dle 

zápisu.  

 

Usnesení č. 13/3 

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

předseda, členové – pí. Barboru Balarinovou a p. Petra Weimanna. 

 

Usnesení č. 13/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 12. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 09.11.2020.  

 

Usnesení č. 13/5 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo:  

1. Cenovou nabídku fa Marius Pedersen a.s. na zajištění provozu systému shromažďování, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2021.  

2. Kalkulaci místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání      

a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2021 – 570,- Kč/osobu a rok. 

3. Smluvní ceny pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby oprávněné k podnikání, které se zapojí 

do systému likvidace komunálního odpadu zavedeného obcí Sudice dle kalkulace pro rok 2021 – 2400,- 

Kč/odpadová nádoba na rok.  

  

Usnesení č. 13/6 

Zastupitelstvo obce Sudice vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 ze dne 07.12.2020 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

s účinností od 01.01.2021. 

 

Usnesení č. 13/7 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo „Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Sudice na období let 2021 – 2025“. 

 

Usnesení č. 13/8 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo „Rozpočet ZŠ a MŠ Sudice na rok 2021“. 

 

Usnesení č. 13/9 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo „Rozpočet obce Sudice na rok 2021“ a to příjmy ve výši 20,468.154,- Kč, 

výdaje ve výši 20,468.154 Kč, a to i se zapojením přebytku z roku 2020 ve výši 8,775.454,- Kč. 

 

Usnesení č. 13/10 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo aktualizaci Strategického plánu obce Sudice. 

 

Usnesení č. 13/11 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo nabídku f. Envipartner s.r.o., Vídeňská 546/55, 639 00 Brno za cenu 

78.650,- 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 zpracování  

a vyhodnocení projektu a zpracování žádosti o dotaci „Vybudování varovného a výstražného systému – 

Protipovodňová opatření obec Sudice“. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 13/12 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo nabídku f. Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Spartakovců 6014/3, 

708 00 Ostrava-Poruba, IČ:00562963 za cenu 260.150,- 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 „Změnu č.1 územního plánu Sudicích“. Starosta se pověřuje 

podpisem smlouvy. 
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Usnesení č. 13/13 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej části parcely č.390 o výměře 24 m2 za cenu 4.800,- Kč panu 

Erichovi Baránkovi. Starosta se pověřuje podpisem Kupní smlouvy. 
 

Usnesení č. 13/14 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo nabídku f. Stolařské práce Zips Tomáš, Hlavní 125, 747 25 Sudice, 

IČ:75325400 za cenu 190.000,- 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 vybavení knihovny v Sudicích. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 

 
Usnesení č. 13/15      

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo poskytnutí dotace Včelařskému spolku Kobeřice z rozpočtu obce ve výši 

4.000,- Kč na rok 2021 za účelem nákupu lisu na mezistěny. Starosta se pověřuje podpisem veřejnoprávní 

smlouvy č.1/2021. 

 
Usnesení č. 13/16 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo dotaci Římskokatolické farnosti Sudice v rámci schváleného rozpočtu obce 

Sudice na rok 2021 výši 200.000,- Kč za účelem opravy největší místnosti v prvním patře farní budovy. Starosta 

se pověřuje podpisem veřejnoprávní smlouvy č.2/2021.  

 

Usnesení č. 13/17 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 5/2020, dle zápisu.  

 
Usnesení č. 13/18 

Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí oznámení SmVaK Ostrava a.s. o změně ceny vodného a stočného 

od 01.01.2021. Vodné 47,87 Kč (vč. 10% DPH) a stočné 42,53 Kč (vč. 10% DPH), celkem 90,40 Kč (vč. DPH). 

 

Usnesení č. 13/19 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce Sudice se 

stavem k 31.12.2020 a složení inventarizačních komisí.  

 

Usnesení č. 13/20 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zápis č.2/2020 z 11.11.2020 kontrolního výboru. 

 

 
 

Petr  H a l f a r 

starosta obce Sudice 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:           

Iveta Kryštofová  ___________________________          

         

Eva Jurečková       ___________________________ 

  

 

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno:  9 z 9 členů ZO        

 

Zapsala: Hlubocká 


