
 

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 24.05.2021 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno: 9 členů ZO 
Občané: 17 

 

Usnesení č. 15/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Jiřího Halfara a pí. Ivetu Kryštofovou a zapisovatelkou 

pí. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 15/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program 15. zasedání zastupitelstva obce Sudice dne 24.05.2021, dle 

zápisu.  

 

Usnesení č. 15/3 
Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: Pavel Plachtzik – 

předseda, členové – pí. Barbora Balarinová a p. Petr Weimann. 

 

Usnesení č. 15/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 14. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 01.03.2021.  

 

Usnesení č. 15/5 

Zastupitelstvo obce Sudice: 

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

31.12.2020 

b) schválilo rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy Sudice, p.o. za rok 2020  

 

Usnesení č. 15/6 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo účetní závěrku obce Sudice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. 

 

Usnesení č. 15/7 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Závěrečný účet obce Sudice za rok 2020 s výrokem souhlasu s celoročním 

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

 

Usnesení č. 15/8 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 31.03.2021: 

 Příjmy ve výši 3,362.600,00 Kč, tj. 16% 
 Výdaje ve výši 3,302.600,00 Kč, tj. 16%  

 

Usnesení č. 15/9 

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

2020 včetně veškerých příloh, a to bez výhrad. 

 

Usnesení č. 15/10 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8026232/3, 

Sudice, p.č. 217/1, Na Angru, příp. kNN s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.  

 

Usnesení č. 15/11 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o dílo na tvorbu GIS obce Sudice pro rok 2021 s firmou DIGIS, 
spol. s.r.o., Ostrava. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy o dílo.  

 

Usnesení č. 15/12 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo nabídku f. Tomáš STRAUB, s.r.o., Ostravská 1847, 748 01 Hlučín za cenu 

1,105.348,19 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 

projekt „Rekonstrukce chodníků ulice Ratibořská“. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy o dílo. 

 

Usnesení č. 15/13 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo nabídku f. Kareta, s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál za cenu      

1,379.883,- 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 

projekt „Rekonstrukce ul. Na Angru v Sudicích“. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy o dílo. 
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Usnesení č. 15/14 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zapojení obce Sudice do projektu Sdružení obcí Hlučínska s názvem 

„Vybavení cyklostezek k rozvoji cykloturistiky na Hlučínsku II“.  

 

Usnesení č. 15/15 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej parcely č. 1185 o výměře 80 m2 za cenu 16.000,- Kč  Mgr. 

Miroslavovi Urbánkovi a Mgr. Márii Adamíkové. Starosta se pověřuje podpisem Kupní smlouvy.  

 

Usnesení č. 15/16 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru na prodej pozemků parcel č. 383/1 o výměře 365 m2, č. 
383/2 o výměře 100 m2, č. 384 o výměře 430 m2, č. 387/4 o výměře 207 m2, č. 387/16 o výměře 134 m2 a č. 

387/18 o výměře 142 m2.   

 

Usnesení č. 15/17 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost f. Gypstrend s.r.o., Kobeřice o stanovisko pro změnu 

územního plánu Sudice a žádá o předložení vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA).  

 

Usnesení č. 15/18 

Zastupitelstvo obce Sudice zveřejňuje seznam pozemků a nákresy parcel, o které má zájem f. RenoProjekt, a.s. 

na služebnost. 
 

Usnesení č. 15/19 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost p. Petra Halfara, ul. Stiborská, Sudice o užívání části parcel   

č. 1160 a č. 881 v Sudicích.  

 

Usnesení č. 15/20      

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických 

zařízení k distribuční soustavě na ul. Zámecká s ČEZ Distribuce, Děčín. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 15/21 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo aktualizaci směrnice, týkající se stravenkového paušálu pro všechny stále 

zaměstnance obce a starosty obce Sudice.  
 

Usnesení č. 15/22 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 2/2021, dle zápisu.  

 

Usnesení č. 15/23 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o chodníku za svodidly na u. Hlavní.  

 
Usnesení č. 15/24 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o odvodnění místních komunikací.  

 
Usnesení č. 15/25 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o odpadech  

 

Usnesení č. 15/26 
Zastupitelstvo obce Sudice vybralo parcelu u základní školy č. 336/6 v obci Sudice k umístění Z-BOXu od 

Zásilkovny s.r.o., Praha. Starosta se pověřuje podpisem nájemní smlouvy.  

 

Usnesení č. 15/27 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické 

mapy MSK pro část dopravní a technické infrastruktury obcí.  

  

 

 

  

 

Petr  H a l f a r 

starosta obce Sudice 
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Ověřovatelé:           

Jiří Halfar  ___________________________          

         

Iveta Kryštofová       ___________________________ 

  

 

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno:  9 z 9 členů ZO        
 

Zapsala: Hlubocká 


