
Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 07.09.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno:   8 členů ZO 

Občané: 1 

Ověřovatelé: p. Pavel Plachtzik a p. Barbora Balarinová  

 

Usnesení č. 6/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Pavla Plachtzika a p. Barboru Balarinovou, 

zapisovatelkou p. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 6/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 6. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 07.09.2015. 

 

Usnesení č. 6/3 

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

– předseda, členové – p. Iveta Kryštofová, p. Jiří Zips.  

 

Usnesení č. 6/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 5. jednání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 08.06.2015.  

 

Usnesení č. 6/5 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 30.06.2015: 

- příjmy ve výši 6,996.400,00 Kč, tj. 66% 

- výdaje ve výši 5,545.300,00 Kč, tj. 59% 

 

Usnesení č. 6/6 

Zastupitelstvo obce Sudice povolilo výjimku z nejnižšího počtu žáků pro školní rok 2015/2016 v Základní škole 

a Mateřské škole Sudice, příspěvkové organizaci podle § 23 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 4 odst. 1) vyhl. č. 48/2005 Sb.,    

o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, zavázalo se k povinnosti 

hradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost Základní školy a Mateřské školy Sudice, příspěvkové organizace 

podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).  

 

Usnesení č. 6/7  

Zastupitelstvo obce Sudice povolilo výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě, a to na počet 34 dětí ve třídě, podle 

§ 23 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) a § 4 odst. 7 vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky. 

  

Usnesení č. 6/8 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí sponzorské dary věnované Základní škole a Mateřské škole Sudice. 

 

Usnesení č. 6/9 

Zastupitelstvo obce Sudice  

- schválilo přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z Programu podpory a rozvoje venkova v roce 

2015 na sakrální stavby - „Obnova hřbitovní kaple“. 

- bere na vědomí výběr komise a schválilo nabídku firmy CONE-STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 

17/1126, Ostrava-Přívoz, IČ: 25357603 za cenu 450.469,58 Kč vč. DPH, výběr 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 dodávku realizace projektu “Obnova 

hřbitovní kaple“. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení č. 6/10 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo provedení víceprací při rekonstrukci chodníku před Základní školou            

a Mateřskou školou v Sudicích ve výši 59.339,- Kč a zároveň také dodatek k Smlouvě o dílo, včetně prodloužení 

lhůty plnění z důvodu stabilizace podloží.  
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Usnesení č. 6/11 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje bezúplatný převod pozemku parcely č. 466/2 o výměře 4750 m
2
 z majetku 

České republiky z důvodu schválení nového územního plánu, kde je tato parcela určena pro výstavbu rodinných 

domů.  

 

Usnesení č. 6/12 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozšíření veřejného rozhlasu, včetně dvou reproduktorů, ve výši 21.818,- 

Kč.  

 

Usnesení č. 6/13 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo dodavatele, firmu KV Stav, Štěpánkovice při dokončení fasády zadní části 

hasičské zbrojnice ve výši 53.506,- Kč, vč. DPH. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.   

 

Usnesení č. 6/14 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 4/2015 dle zápisu.  

 

Usnesení č. 6/15 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci České pošty o snížení počtu pošt a novém modelu Pošta 

Partner, kde menší pracoviště budou v soukromých rukou nebo pod obcí.   

 

Usnesení č. 6/16 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí dostupnost AME Server na webových stránkách obce.  

 

Usnesení č. 6/17 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o lipové aleji na hřbitově a dvou líp na parcele č. 509/1 

(odbočka ke střelnici), jejich posouzení Agenturou ochrany přírody a krajiny z Ostravy a souhlasí  s kácením      

2 ks na parcele č. 509/1. 

 

Usnesení č. 6/18 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí stížnost pana Františka Poslušného ohledně havarijního stavu 

sousedního domu čp. 102 na ulici Na Angru a odpověď obce s odkázáním na stavební úřad.  

 
Usnesení č. 6/19 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost pana Tomáše Zipse o zakreslení parkovacích míst na 

stávajícím parkovišti před domem čp. 177, zároveň připomínku p. Zipse o dopravní rychlosti některých 

motoristů v celé obci a rozhodlo obrátit se na Policii České republiky.  

  

Usnesení č. 6/20 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo inzerci v Deníku, s přílohou o obcích Hlučínska spolu s inzerátem prodeje 

parcel k výstavbě rodinných domů v Sudicích za cenu 7.260,- Kč, vč. DPH. 

  
Usnesení č. 6/21 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí připomínku paní ředitelky ZŠ a MŠ Sudice, zda by se nedala znovu 

otevřít otázka přemístění autobusové zastávky ve směru do Sudic od Rohova a rozhodlo zastávku nepřemístit. 

  

Usnesení č. 6/22 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí přípravu rozpočtu obce Sudice na rok 2016. 

 

Usnesení č. 6/23 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o přemístění Památníku osvobození z parcely č. 490. 

 

Usnesení č. 6/24 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo smlouvu s ČEZ a Pražskou plynárenskou na dodávku elektrické energie      

a plynu. Starosta se pověřuje podpisem smluv. 

  

Usnesení č. 6/25 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zapojení obce do tvorby MAP, a to jako zřizovatel vzdělávacích                  

a volnočasových zařízení a pověřuje starostu podpisem potvrzení o zapojení do tvorby místního akčního plánu. 

 

Usnesení č. 6/26 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o možných retardérech na ulici Nové z důvodu snížení 

rychlosti na této ulici. 
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Usnesení č. 6/27 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje provést měření síly a směru větrů k prověření lokality v našem katastru 

firmou Max Bögl Ostwind CZ, s.r.o. pro možnou výstavbu větrných elektráren. 

 

Usnesení č. 6/28  
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí vydání nových odznaků obce v množství 70 ks za cenu 3.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 6/29  
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace Operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ 

financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v obci Sudice. 

 

Usnesení č. 6/30  
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí a konstatuje, že byly zjištěny nedostatky v realizační dokumentaci 

rekonstrukce tělocvičny v ZŠ a MŠ Sudice vypracovanou Ing. arch. Karlem Komárkem, navrhuje provést revizi 

projektové dokumentace s upřesněním dalšího postupu a pověřuje Ing. Emila Josefuse dalším jednáním s Ing. 

arch. Karlem Komárkem v řešení nedostatků. 

 

Usnesení č. 6/31  
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí realizaci projektu „Dýchejme čistý vzduch“, v rámci kterého 

proběhnou semináře pro veřejnost v každé obci na Hlučínsku a vybralo vhodný termín, a to pátek 16.10.2015. 

 

Usnesení č. 6/32 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vypracování žádosti o dotaci Ing. Knoppem na dětské hřiště v roce 2016. 

  

Usnesení č. 6/33 

Zastupitelstvo obce Sudice zamítlo žádost o příspěvek na zabezpečení provozu služby Poradny rané péče 

MATANA v částce 5.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 6/34 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo sponzorský dar ve výši 1.000,- Kč – SK VEHA TEAMu Rohov při 

pořádání 7. ročníku cyklistických závodů v Rohově a bere na vědomí informaci o konání závodů. 

  

 

 
 

Petr Halfar 

starosta 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  

                       Pavel Plachtzik               _____________________         

        

                       Barbora Balarinová          _____________________ 

 

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno: 8 z 9 členů ZO        

Zapsala: Šárka Hlubocká 


