
Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 13.04.2015 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno:   9 členů ZO 

Občané: 5 

Ověřovatelé: p. Pavel Plachtzik a p. Iveta Kryštofová  

 

Usnesení č. 4/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Pavla Plachtzika a p. Ivetu Kryštofovou, zapisovatelkou    

p. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 4/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 4. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 13.04.2015.   

 

Usnesení č. 4/3 

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

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

 

Usnesení č. 4/4 

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

Sudice.  

 

Usnesení č. 4/5 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo účetní závěrku obce Sudice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014. 

 

Usnesení č. 4/6 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo  

- účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Sudice, příspěvkové organizace, sestavenou 

k rozvahovému dni 31. 12. 2014   

- rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 

- odpisový plán 

- příjem finančních darů   

 

Usnesení č. 4/7  

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Dodatek č.3 - doplnění čl. III odst. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové 

organizace, ZŠ a MŠ Sudice ze dne 19.6.2002. 

 

Usnesení č. 4/8 

Zastupitelstvo obce Sudice vydává v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy „Územní plán 

obce Sudice“.  

 

Usnesení č. 4/9 

Zastupitelstvo obce Sudice vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se vydává Požární řád obce 

Sudice s účinnosti od 28.04.2015. 
 

Usnesení č. 4/10 

Zastupitelstvo obce Sudice souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní 

akční skupiny Hlučínsko z.s. na období 2014-2020 na svém správním území.  

 
Usnesení č. 4/11 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo podání žádosti o dotaci z Moravskoslezského kraje – program Podpora 

obnovy a rozvoje venkova,  na projekt „Přístupový chodník k Základní škole a Mateřské škole Sudice“.  

 

Usnesení č. 4/12 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej části parcely č. 634/1 o výměře 1247 m
2
 za cenu 170,-Kč/m

2
, pokud 

stavba nebude zkolaudována do pěti let od podpisu smlouvy, bude cena pozemku 300,- Kč/m
2
, návrh na vklad 

včetně smlouvy provede obec na náklady kupujícího. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.   

 

Usnesení č. 4/13 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej části parcely č. 162/1 o výměře 55 m2 za cenu 50,- Kč/m
2
 na žádost 

p. Josefa Němce, návrh na vklad včetně kupní smlouvy provede obec na náklady kupujícího. Starosta se 

pověřuje podpisem smlouvy. 
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Usnesení č. 4/14 

1.   Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo o přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje ve výši 40.000,- Kč výdaje v souvislosti s akcí „Opravy památníku padlých v obou světových 

válkách z let 1920 a 1992“. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 

2.  Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo z 3 hodnocených nabídek o výběru nejvhodnější nabídky a         

uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na „Opravu památníku padlých v obou 

světových válkách z let 1920 – 1992“ s firmou Kamenictví „AUG-FRED“, Kobeřice za cenu nejvýše 

přípustnou 139.185,- Kč (vč. DPH). Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 
 

Usnesení č. 4/15 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje  

a) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti spolku TJ Sokol Sudice v celkové 

výši 40.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 1/2015. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

b) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti spolku SDH Sudice v celkové výši 

35.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 2/2015. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

c) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti spolku AVZO Sudice v celkové výši 

10.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 3/2015. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

d) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti spolku Mysliveckého sdružení 

Sudice v celkové výši 15.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 4/2015. Starosta se 

pověřuje podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 4/16 

1. Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost Základní organizace Českého svazu včelařů (ZO 

ČSV), o.s. Kobeřice o dotaci na činnost ZO ČSV Kobeřice a Včelařského kroužku mládeže (VKM) 

Strahovice. 

2. Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Základní organizaci Českého svazu včelařství Kobeřice příspěvek 

ve výši 1.000,- Kč na potřeby pro včelaře.   

 

Usnesení č. 4/17 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přijetí pěti nových zaměstnanců z evidence Úřadu práce v Opavě na veřejně 

prospěšné práce od 1. dubna do 30. září 2015.  

 

Usnesení č. 4/18 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí odpovědi Správy silnic MSK Ostrava a Opava, týkajících se oprav 

silnice III/04614 a silnice III/4671 a rozhodlo oslovit znova náměstka hejtmana MSK pro dopravu Mgr. Daniela 

Havlíka o opravu těchto komunikací. 

  

Usnesení č. 4/19 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí nabídku f. Full Energy Management, s.r.o. na úsporu energií pro ZŠ a 

MŠ Sudice a Obecního úřadu. 

 

Usnesení č. 4/20 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo dodatek ke smlouvě s f. JANKOSTAV, s.r.o., na opravy místních 

komunikací. Starosta se pověřuje podpisem dodatku. 

 

Usnesení č. 4/21 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace starosty o pachtovní smlouvě s f. GYPSTREND, 

Kobeřice.  

 

Usnesení č. 4/22 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí možnost zvýšení odměn za výkon funkce členům zastupitelstev.  

 

Usnesení č. 4/23 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 2/2015 dle zápisu.  

 

Usnesení č. 4/24 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zápis kontrolní komise z kontroly hospodaření za období roku 2014, 

dle § 15 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění                

u Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ.  
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Usnesení č. 4/25 

Zastupitelstvo obce Sudice navrhuje řešení směnit pozemek části parcely č. 308/1 mezi p. Jiřím Halfarem             

a p. Lydii Němcovou na Stiborské ulici.  

 

Usnesení č. 4/26 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o společné aukci na odpady. 

  

Usnesení č. 4/27 

Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo o společném jednání s nájemníky bytových domů čp. 152 a 38, které se týká 

zvýšení nájemného.  

 

Usnesení č. 4/28 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přeúčtování neinvestiční dotace pro farnost ve výši 50.000,- Kč na 

pohřebnictví v rámci výstavby chodníku za kostelem (rozpočtové opatření č.2/2015). 

    

 

 

 

 

 
 

Petr Halfar 

starosta 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  

                       Pavel Plachtzik               _____________________         

        

                       Iveta Kryštofová          _____________________ 

 

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno: 9 z 9 členů ZO        

Zapsala: Šárka Hlubocká 


