
Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 02.07.2012 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
Přítomno:   7 členů ZO 
Občané: 4 
Ověřovatelé: p. Barbora Balarinová, Pavel Plachtzik 
 
Usnesení č. 10/1 
Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Barboru Balarinovou a p. Pavla Plachtzika, 
zapisovatelkou p. Antonii Vavrovou. 
 
Usnesení č. 10/2 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 10. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 02.07.2012. 
 
Usnesení č. 10/3 
Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
Ing. Emil Josefus – předseda, členové – Iveta Kryštofová, p. Jiří Zips. 
 
Usnesení č. 10/4 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí zprávu o plnění úkolů z 9. jednání Zastupitelstva obce Sudice 
konaného dne 30.04.2012.  
 
Usnesení č. 10/5 

1) Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska západ 
za rok 2011. 

2) Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí zápis kontrolní komise z kontroly hospodaření za období 
roku 2011 Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ. 

 
Usnesení č. 10/6 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo o přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 600.000,00 
Kč z  rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje 2012“ na realizaci projektu: „Bezpečně do školy, do práce i za zábavou“. Starosta se 
pověřuje podepsáním smlouvy.  
 
Usnesení č. 10/7 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo o přijetí dotace z programu Veřejné informační služby knihoven VISK 3 ve 
výši 35.000,00 Kč z  rozpočtu Ministerstva kultury na realizaci projektu: „Modernizace počítačové sítě a  
periferních zařízení v Místní knihovně v Sudicích“.  

 
Usnesení č. 10/8 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo o přijetí dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora 
obnovy venkova ve výši 132.880,00 Kč na realizaci projektu: „Dětské hřiště u víceúčelového zařízení čp. 125 
v Sudicích, p.č. 162“.  
 
Usnesení č. 10/9  
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 2/2012 dle zápisu. 
 
Usnesení č. 10/10 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo z 4 hodnocených nabídek o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření 
smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku realizace projektu “Dětské hřiště u víceúčelového zařízení 
v Sudicích, parc. č. 162“ s firmou ALESTRA s.r.o., IČ 29196485, Tišnovská 305, 664 34  Kuřim za cenu 
nejvýše přípustnou 155.734,32 Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 10/11 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo aktualizaci Strategického plánu obce Sudice. 
 
Usnesení č. 10/12 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo v souladu s novelizací zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, zveřejňovat povinné dokumenty v rámci výběrových řízení na portálu Profil 
zadavatele na internetové adrese http://www.profilzadavatele.cz/. 
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Usnesení č. 10/13 
Zastupitelstvo obce Sudice revokovalo usnesení č. 9/19 a přijalo nové usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sudice vyslovilo nesouhlas s novým modelem financování veřejné osobní dopravy 
v Moravskoslezském kraji s tím, že doporučuje, aby Moravskoslezský kraj hradil ztrátu ze svého rozpočtu všem 
obcím a městům. 
 
Usnesení č. 10/14 
Zastupitelstvo obce Sudice vyhlásilo zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 46/1 zahrada o vým. 187 m2 
v k.ú. Sudice. 
     
Usnesení č. 10/15 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí, že pískovcový panel s reliéfem tanku bude přemístěn zpět do 
základní školy, kde bude umístěn v zadní části školy. 
 
Usnesení č. 10/16 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu (včetně textu smlouvy) o zřízení věcného břemene IE-12-
8002792/1, Sudice, Ke Hřišti parc. č. 355, úprava NN, uzavřenou mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se 
sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 a obcí Sudice, IČ 00300713. Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy. 
 
Usnesení č. 10/17 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí informaci o výsledku hodnocení žádostí o dotaci z MAS Hlučínsko 
na realizaci projektu „Sportovně i aktivně žít jde i po setmění“.   
 
 
 
 
 
        Petr   H a l f a r 
              starosta 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  
 

Barbora Balarinová   ___________________________   
              

Pavel Plachtzik     ___________________________ 
 
 
 
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     
Přítomno:  7 z 9 členů ZO        
 
Zapsala: Antonie Vavrová 


