
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 11.04.2007 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
 
 
Usnesení 5/1 - Zastupitelstvo obce Sudice určilo: 
Ověřovatelé zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 11.04.2007: 
Ing. Emil Josefus, Ing. Milan Černohorský 
 
Usnesení 5/2 - Zastupitelstvo obce schválilo: 
Program 5. zasedání Zastupitelstva obce Sudice rozšířený o body dle zápisu v různém 
 
Usnesení 5/3 - Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo:  
Členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
p. Radek Havala – předseda , p. Vilém Mikluš – člen, p. Pavel Plachtzik – člen 
 
Usnesení 5/4 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Zprávu o plnění úkolů z 4. jednání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 31.01.2007 
 
Usnesení  5/5 – Zastupitelstvo obce Sudice schválilo v rámci kontroly plnění usnesení:  
Ze čtyř předložených nabídek firem oslovit firmu Dominotrans Opava k provedení informačně orientačního 
značení v obci Sudice. Starosta se pověřuje dalším jednáním s firmou a uzavřením a podepsáním Smlouvy o 
dílo, oslovením místních podnikatelů s možností připojit se a zviditelnit svou firmu zhotovením značení na 
vlastní náklady.  
 
Usnesení 5/6 - Zastupitelstvo obce Sudice jednomyslně schválilo v rámci kontroly plnění usnesení: 
Způsob rozšíření veřejného osvětlení na Ratibořské ulici firmou ELBA Sudice. 

 
Usnesení 5/7 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo:  
Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko – západ na rok 2007 jako vyrovnaný. 
Příjmy ve výši 732.500,00 Kč, výdaje  ve výši 732.500,00 Kč 
 
Usnesení 5/8 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo:   
Rozpočtový výhled Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko – západ na léta 2008, 2009, 2010, 2011. 
 
Usnesení 5/9 -  Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí:  
Zprávu z kontroly hospodaření  Svazku mikroregionu Hlučínsko – západ za období leden až září  2006 dle zák. 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.   
 
Usnesení 5/10 -  Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Zaměstnat z evidence Úřadu práce v Opavě 4 zaměstnance na veřejně prospěšné práce a podle § 102 odst. 2 
písm. j) a v souladu s § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanoví počet  10 
zaměstnanců obce včetně 4 zaměstnanců zaměstnaných na dohodu o provedení práce v obecním úřadu 
s účinností od 01.04.2007.  
 
Usnesení 5/11 -  Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Strategii rozvoje spolupráce obcí polsko-českého pohraničí na léta 2007 – 2013. Kietrz, Bílovec, Bolatice, 
Hněvošice, Kobeřice, Oldřišov, Rohov, Sudice, Štěpánkovice, Třebom.  
 
Usnesení 5/12 -  Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Způsob pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů obce Sudice 
prostřednictvím Městského úřadu v Kravařích, odboru výstavby a územního plánování.  
 
Usnesení 5/13 - Zastupitelstvo obce Sudice souhlasí: 
Se zřízením Rady obcí pro udržitelný rozvoj území dle § 9 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, kterou bude zřizovat starosta města Kravaře jako obce s rozšířenou působností pro obce ve 
správním obvodu.  
 
 



Usnesení 5/14 - Zastupitelstvo obce Sudice určuje: 
Starostu obce p. Petra Halfara, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu při zpracování návrhu 
zadání.  
 
Usnesení 5/15 - Zastupitelstvo obce Sudice ruší : 
Usnesení č. 4/10 ze 4. jednání Zastupitelstva obce Sudice dne 31.01.2007, kterým bylo schváleno zahájit změnu 
č. 3 Územně plánovací dokumentace obce Sudice.  
 
Usnesení 5/16 - Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje : 
Zadat zpracování nového Územního plánu obce Sudice v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pořizovateli Městskému úřadu v Kravařích, odboru výstavby a ÚP.  
Pro přípravu podkladů nového územního plánu bude vytvořena pracovní komise.  
Do nového návrhu zapracovat změny z bodu 4/10, tj:  

1) Zapracovat možnost  cyklostezky Sudice – Rohov tak, aby byla v souladu a navazovala na 
cyklostezku obce Rohov,  preferovat variantu kolem hlavní silnice I/46 

2) Změnit využití objektu na Třebomské ulici čp. 32 (bývalá evangelická škola) doposud vedené 
v ÚPD jako dům s pečovatelskou službou na objekt pro individuální bydlení 

 
Usnesení 5/17  - Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje: 
Zadat zpracování Studie výstavby rodinných domků na Luční ulici. 
 
Usnesení 5/18- Zastupitelstvo obce Sudice ukládá: 
Starostovi obce oslovit projektové firmy na vypracování cenové nabídky na zpracování studie rodinných domků 
na Luční ulici včetně dopracování rekonstrukce ulice Luční.  
 
Usnesení 5/19 -  Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje: 
Rozdělení neinvestiční dotace občanským sdružením na rok 2007 ve výši: 

- TJ Sokol Sudice    60.000,00 Kč 
- Sbor dobrovolných hasičů   20.000,00 Kč 
- Myslivecké sdružení      10.000,00 Kč 
- ZO AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice  10.000,00 Kč 

 
Rozdělení neinvestiční dotace registrovaným církvím na rok 2007 ve výši: 
 - Římskokatolická farnost Sudice   45.000,00 Kč 

- Pravoslavná církev Sudice   15.000,00 Kč 
Starosta se pověřuje podepsáním smluv o poskytnutí neinvestiční dotace občanským sdružením a registrovaným 
církvím na rok 2007.  

 
Usnesení 5/20 - Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje: 
Realizaci výměny střešní krytiny, opravy komínů a oplechování na bytovém domě Náměstí čp. 38 v Sudicích za 
použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení obce Sudice. Starostu pověřuje oslovením místních 
pokrývačských firem na podání cenové nabídky na tuto akci.   
 
Usnesení 5/21 - Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje: 
Realizaci rekonstrukce a opravy střechy požární zbrojnice čp. 147. Starostu pověřuje oslovením místních 
pokrývačských firem na podání cenové nabídky na rekonstrukci střechy a hledáním možností financovat tuto 
akci v rámci dotačního programu.    
 
Usnesení 5/22 - Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje: 
Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 76 zahrada o vým. 793 m2 a parc. č. 77/3 zastavěná plocha a nádvoří 
o vým. 345 m2 v k.ú. Sudice.    
 
Usnesení 5/23 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Úpravu spoje (prodloužení do Sudic) č. 14 na lince 900255 platnou od 10.06.2007 a schvaluje ekonomické 
vyhodnocení zkušebního provozu do konce roku 2007 ve výši 16.514,00 Kč, které bude hradit obec Sudice. 
Starostu pověřuje podepsáním dodatku na rozšíření spoje.  
 
Usnesení 5/24 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Prodej nepotřebného kontejneru prostřednictvím inzerce za nejvyšší možnou cenu a pokud 
nebude zájem,  prodat tento kontejner za cenu železného šrotu.  



 


