
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 08.12.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno:   9 členů ZO 

Občané: 4 

Ověřovatelé: p. Iveta Kryštofová a p. Petr Weimann  

 

Usnesení č. 2/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Ivetu Kryštofovou a p. Petra Weimanna, zapisovatelkou 

p. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 2/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 2. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 08.12.2014. 

 

Usnesení č. 2/3 

Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: Ing. Emil Josefus 

– předseda, členové – p. Pavel Plachtzik, p. Barbora Balarinová.  

 

Usnesení č. 2/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z předcházejících jednání Zastupitelstva obce 

Sudice.  

 

Usnesení č. 2/5 

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 2015.  

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

a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2015. 

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 2015.  

 

Usnesení č. 2/6 

Zastupitelstvo obce Sudice vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 ze dne 08.12.2014 o místním poplatku 

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

s účinností od 01.01.2015. 

 

Usnesení č. 2/7  

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo podání žádosti o dotaci pro rok 2015 z Ministerstva pro místní rozvoj – na 

nové dětské hřiště a obnovu kapličky na místním hřbitově a na válečné hroby z Moravskoslezského kraje.  

 

Usnesení č. 2/8 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost pana Tomáše Zipse o odkoupení části obecního pozemku a 

budovy na ulici Hlavní čp. 125 a schválilo vyhlášení záměru prodeje části parcely č. 162 a budovy čp. 125 v k.ú. 

Sudice za cenu 1 500.000,00 Kč. 

 

Usnesení č. 2/9 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost pana Stanislava Dudy o odkoupení obecního pozemku             

a schválilo vyhlášení záměru prodeje části parcely č. 171/1 v k.ú. Sudice, ostatní plocha o výměře 40 m
2
 

(parc.č.171/3, dle geometrického plánu) za cenu 35,- Kč.  

 

Usnesení č. 2/10 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo smlouvu o dílo na tvorbu GIS obce Sudice pro rok 2015 s firmou DIGIS, 

spol. s r.o. Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy o dílo.  

 

Usnesení č. 2/11 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo demolici evangelické školy a staré mateřské školy. 

 

Usnesení č. 2/12 

Zastupitelstvo obce schválilo zpracování projektu na rekonstrukci tělocvičny Základní školy a Mateřské školy 

v Sudicích, příspěvkové organizace. 

 

Usnesení č. 2/13 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zajištění dopravní obslužnosti nad rámec obslužnosti kraje v rámci ODIS na 

rok 2015:  - ARRIVA a.s. Ostrava ve výši 34.379,00 Kč vč. DPH 

   - TQM – holding s.r.o. Opava ve výši 19.439,00 Kč vč. DPH 

Starosta se pověřuje podpisem dodatků ke smlouvám.  
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Usnesení č. 2/14 

Zastupitelstvo obce Sudice souhlasí s podáním žádosti o dotaci TJ Sokol Sudice na „Víceúčelové hřiště v 

Sudicích“ a zároveň souhlasí s realizací a předfinancováním celého projektu. 

 

Usnesení č. 2/15 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje nákup malotraktoru v ceně 370.260,- Kč, vč. DPH a odkup starého 

malotraktoru za cenu 65.000,- Kč u firmy Agroservis Hlučín - nákup v roce 2015. 

 

Usnesení č. 2/16 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí na akci 

„Výsadba jednostranné aleje“ a „ Výsadba zeleně před obecním úřadem v Sudicích“ 

 

Usnesení č. 2/17 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ na rok 2015. 

 

Usnesení č. 2/18 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Sudice na rok 2014 - 2020 

 

Usnesení č. 2/19 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zajištění služeb pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci s firmou Extéria 

s.r.o., Ostrava za cenu 20.500,- Kč bez DPH (24.805,- Kč s DPH). 

 

Usnesení č. 2/20 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo celkový rozpočet obce Sudice na rok 2015 jako schodkový: a to příjmy ve 

výši 8,380.700,00 Kč, výdaje ve výši 9,546.058,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 1,165.358,00 Kč 

bude pokryt z přebytku roku 2014. 

 

Usnesení č. 2/21 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo aktualizaci Strategického plánu obce Sudice. 

 

Usnesení č. 2/22 

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

stavem k 31.12.2014 a složení inventarizačních komisí.  

 

Usnesení č. 2/23 

Starosta obce Sudice jmenoval p. Davida Vaníčka a p. Barboru Balarinovou novými členy Školské rady při 

Základní škole a Mateřské škole Sudice, PO a tímto odvolává Ing. Milana Černohorského a p. Petra Kupce.  

 

Usnesení č. 2/24 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přítomnost zaměstnanců obce v nejrušnější době v rámci zvýšení 

bezpečnostní situace před Základní školou a Mateřskou školou Sudice, příspěvkové organizace a oslovení 

Policie ČR o namátkové změření rychlosti projíždějících automobilů. 

 

Usnesení č. 2/25 

Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí: 

-  oznámení SmVaK Ostrava a.s. o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2015. Vodné 39,56 Kč (vč. 

15% DPH) a stočné 36,66 Kč (vč. 15% DPH) 

- oznámení o konání plesu Sdružení obcí Hlučínska – 07.02.2015 v Dolním Benešově 

- sponzorské dary pro ZŠ a MŠ Sudice   

 

 
 

Petr Halfar 

starosta 

 

 

 

Ověřovatelé:  

                       Iveta Kryštofová _____________________          

       

                       Petr Weimann          _____________________ 

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno: 9 z 9 členů ZO        

Zapsala: Šárka Hlubocká 


