
Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 27.06.2007 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
Usnesení 7/1 - Zastupitelstvo obce Sudice určilo: 
Ověřovatelé zápisu z 7. zasedání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 27.06.2007: 
Ing. Emil Josefus, p. Radek Havala 
 
Usnesení 7/2 - Zastupitelstvo obce schválilo: 
Program 7. zasedání Zastupitelstva obce Sudice rozšířený o body dle zápisu v různém 
 
Usnesení 7/3 - Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo:  
Členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
p. Radek Havala – předseda , p. Mikluš Vilém – člen, p. Antonie Hladíková – členka 
 
Usnesení 7/4 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Zprávu o plnění úkolů z 6. jednání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 23.05.2007 
 
Usnesení  7/5 – Zastupitelstvo obce Sudice schválilo:  
Připojení se ke „Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci“ a ztotožňuje se s úvodní deklarací této Smlouvy 
(čl. I).  
 
Usnesení 7/6 - Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo: 
o prodeji pozemku parc. č. 94/3 zahrada o vým. 54 m2  v k.ú. Sudice p. Lukáši Kašnému, bytem Sudice, Hlavní 
čp. 145 za cenu 35,00 Kč/m2  s podmínkou, že umožní napojení sousedních pozemků na drenážní vedení v tomto 
pozemku.  Starosta se pověřuje podepsáním kupní smlouvy 
 
Usnesení 7/7 - Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo:  
O prodeji budovy – jiné stavby bez čísla popisného (objekt střelnice) stojící na pozemku parc. č. 509/3 vlastníka 
ZO AVZO TSČ Střelecký klub Sudice do vlastnictví ZO AVZO TSČ Střelecký klub Sudice za cenu 1,00 Kč 
s tím, že ZO AVZO TSČ Střelecký klub Sudice ponese veškeré náklady vzniklé s převodem nemovitostí a 
uzavře s obcí Sudice dohodu o bezplatném užívání areálu pro činnost ostatních zájmových sdružení působících 
v obci Sudice. Zájmová sdružení budou hradit pouze provozní režii, která bude souviset s pořádanou akcí.   
Starosta se pověřuje podepsáním kupní smlouvy.  
 
Usnesení 7/8 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí:  
Uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 355 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Sudice o 
výměře 15 m2 za účelem postavení rozebíratelného přístřešku p. Herbertu Komárkovi dle předloženého nákresu 
za cenu 3,00 Kč/m2 na dobu 10 let s tím, že pozemek bude po skončení nájmu uveden do původního stavu.  
 
Usnesení 7/9 -  Zastupitelstvo obce Sudice schválilo:  
Strategický plán obce a priority  rozvoje obce a realizace akcí v následujících létech, na které bude obec Sudice 
dle možností žádat dotace z fondů Evropské unie,  z dotací státního rozpočtu nebo z dotací Moravskoslezského 
kraje takto: 
1) Mateřská škola – rekonstrukce stávající nebo přemístění do prostorů základní školy a tím 

rekonstrukce těchto objektů, rekonstrukce budovy obecního úřadu, rekonstrukce požární  
zbrojnice, opravy bytových domů a objektů patřících obci – objekt čp. 125 (bývalé kino), objekt  
čp. 148 (pošta a policie) 

2) Rekonstrukce ulice Luční 
3) Chodníky na Hlavní ulici a následně v celé obci 
4) Příprava lokalit pro výstavbu rodinných domků v obci 
5) Realizace dětského hřiště 
6) Hraniční přechod Sudice – Sciborzyce Wielkie v souvislosti se vstupem do Schengenského  

 prostoru 
7) Zeleň v obci 
 
Usnesení 7/10 -  Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Rozsah prací, které budou provedeny v rámci rekonstrukce ulice Třebomské v souvislosti s asfaltováním 
komunikace dle zápisu. 
  
Usnesení 7/11 -  Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 



Zprávu výběrové komise pro výběr nejvýhodnější nabídky na realizace akce „Rekonstrukce chodníků a zřízení 
vjezdů na ulici Třebomská v Sudicích“ s tím, že jako nejvýhodnější nabídku podala firma Ing. Jaroslav 
Suchánek, STAVAS SUCHÁNEK, Černá cesta 453, Slavkov u Opavy s nabídkovou cenou 427.283,00 Kč vč. 
DPH 
 
Usnesení  7/12 -  Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Smlouvu o dílo na realizaci vybraných prací na akci „Rekonstrukce chodníků a zřízení vjezdů na ulici 
Třebomská v Sudicích“ , uzavřenou mezi obcí Sudice a  fa Ing. Jaroslav Suchánek, STAVAS SUCHÁNEK, 
Černá cesta 453, Slavkov u Opavy s nabídkovou cenou 427.283,00 Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje 
podepsáním SOD.   
 
Usnesení 7/13 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 304 ostatní plocha , ostatní komunikace o vým. 212 m2 a prodeje 
pozemku parc. č. 305 zahrada o vým. 797 m2  v k.ú. Sudice.    
 
Usnesení 7/14 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí : 
Bezplatné získání aktualizace ortofotomapy 2006 a digitálních státních mapových děl pro potřebu obce Sudice 
od  Moravskoslezského kraje a to v licenci pro potřebu všech obcí Moravskoslezského kraje.   
 
Usnesení 7/15 - Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje : 
Zadat vložení těchto dat firmě DIGIS, spol. s r.o., Gen. Sochora 6176/6A, Ostrava - Poruba 
 
Usnesení 7/16 - Zastupitelstvo obce Sudice odložilo : 
Projednání bodu programu Pojištění obecního majetku 
 
Usnesení 7/17 - Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje : 
Na základě podaných cenových nabídek zadat  realizaci výměny střešní krytiny, včetně opravy komínů a 
oplechování na bytovém domě Náměstí čp. 38 v Sudicích za použití finančních prostředků z Fondu rozvoje 
bydlení obce Sudice firmě Střechy Kubjatko, Sudice, Stiborská 75.   Starosta se pověřuje sepsáním a podepsáním 
Smlouvy o dílo, kde bude zahrnuto, že firma odpovídá i za opravy komínů.    
 
Usnesení 7/18  - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Podané informace starosty o dalších záležitostech obce. 
 
 
 
 
 

Petr   H a l f a r   
 
                                  starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 

___________________________ 
   

        
___________________________ 

 
 
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     
Přítomno: 6 členů ZO        
Zapsala: Vavrová 


