
 

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 09.12.2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno:   9 členů ZO 

Občané: 4 

 

Usnesení č. 8/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Davida Vaníčka a pí. Vlastu Bártovou a zapisovatelkou 

pí. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 8/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program 8. zasedání zastupitelstva obce Sudice dne 09.12.2019 dle zápisu.  

 

Usnesení č. 8/3 

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

předseda, členové – pí. Eva Jurečková a pí. Barbora Balarinová 

 

Usnesení č. 8/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 04.11.2019.  

 

Usnesení č. 8/5 

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 2020.  

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

a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2020 – 550,- 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 2020 – 2400,- 

Kč/odpadová nádoba na rok.  

 

Usnesení č. 8/6 

Zastupitelstvo obce Sudice vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 ze dne 09.12.2019 o místním poplatku 

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

s účinností od 01.01.2020. 

 
Usnesení č. 8/7 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje k oddávání snoubenců starostu a místostarostu, v případě jejich nepřítomnosti 

další z členů zastupitelstva obce Sudice 

 

Usnesení č. 8/8 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí "Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ na rok 2020" 

a "Střednědobý výhled rozpočtu  Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ do roku 2024“. 

 

Usnesení č. 8/9 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo „Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Sudice na období let 2020 – 2022“. 

 

Usnesení č. 8/10 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo „Rozpočet ZŠ a MŠ Sudice na rok 2020“. 

 

Usnesení č. 8/11 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo „Střednědobý výhled rozpočtu obce Sudice na období let 2020 – 2024“. 

 

Usnesení č. 8/12 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo „Rozpočet obce Sudice na rok 2020“ jako schodkový: a to příjmy ve výši 

17,172.700,00 Kč, výdaje ve výši 23,725.619,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 6,552.919,00 Kč bude 

pokryt z přebytku roku 2019. 

 
Usnesení č. 8/13 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo aktualizaci Strategického plánu obce Sudice. 
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Usnesení č. 8/14 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo podání žádosti o dataci na rekonstrukci ul. Na Angru (I.etapa). 

 

Usnesení č. 8/15 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo podání žádosti o dotaci na výstavbu nového chodníku (směrem k nové 

výstavbě RD) ul. Stiborské (V.etapa) a vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele.  

 
Usnesení č. 8/16 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rekonstrukci kotelny v ZŠ a MŠ Sudice a vyhlášení výběrového řízení na 

zhotovitele. 

 

Usnesení č. 8/17 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí schůzku s projektantem dne 13.01.2020 na výstavbu rodinných 

domů. 

 

Usnesení č. 8/18 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí stav bezdrátového rozhlasu. 

 

Usnesení č. 8/19  

Zastupitelstvo obce Sudice:  

a) schválilo nabídku f. RICOH Czech Republic, s.r.o. na pronájem tiskárny do kanceláře Obecního úřadu. 

Starosta se pověřuje podpisem nájemní smlouvy 

b) schvaluje nákup 4 ks počítačů včetně monitorů a 1 ks notebooku v hodnotě do 100.000,- Kč (vč.DPH)  

 

Usnesení č. 8/20 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo dodatek  č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce 

chodníků v obci Sudice“, jehož předmětem je prodloužení termínu a snížení ceny díla. Starosta se pověřuje 

podpisem dodatku. 

 
Usnesení č. 8/21 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost pí. Marie Michalíkové o koupi pozemku parcely č. 648/43 o 

výměře 919 m2 za cenu 500,- Kč/m2.  

 

Usnesení č. 8/22 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 6/2019, dle zápisu.  

 

Usnesení č. 8/23 

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

od 01.01.2020. Vodné 47,27 Kč (vč. 15% DPH) a stočné 41,99 Kč (vč. 15% DPH), celkem 89,26 Kč (vč. DPH). 

 

Usnesení č. 8/24 

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

stavem k 31.12.2019 a složení inventarizačních komisí.  

 

Usnesení č. 8/25  

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí konání Tříkrálové sbírky roku 2020 v termínu 11. ledna 2020 v 

Sudicích. 

 

Usnesení č. 8/26  

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost o finanční dar Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín na 

provoz záchranné stanice a rozhodlo neposkytnout finanční dar. 

 
Usnesení č. 8/27 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost o sponzorský dar Charity Opava a rozhodlo neposkytnout 

finanční dar. 
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Usnesení č. 8/28 

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

umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s. (Sudice, parc.č. 264, přípojka NN – p. Molek, ul. Stiborská). 

Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 

 

 

 

 

Petr  H a l f a r 

Starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:           

David Vaníček  ___________________________          

         

Vlasta Bártová  ___________________________ 

  

 

 

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno:  9 z 9 členů ZO        

 

Zapsala: Hlubocká 

 


