
 
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 10.03.2008 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 
 
Usnesení 11/1 - Zastupitelstvo obce Sudice určilo: 
Ověřovatelé zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 10.03.2008: 
Ing. Emil Josefus, p.Pavel Plachtzik 
 
Usnesení 11/2 - Zastupitelstvo obce schválilo: 
Program 11. zasedání Zastupitelstva obce Sudice rozšířený o body dle zápisu. 
 
Usnesení 11/3 - Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo:  
Členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
p. Radek Havala – předseda , p. Vilém Mikluš – člen, p. Marta Švarcová - členka 
 
Usnesení 11/4 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Zprávu o plnění úkolů z 10. jednání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 17.12.2007 
 
Usnesení  11/5 – Zastupitelstvo obce Sudice schválilo:  
Výsledky inventarizace majetku obce Sudice se stavem k 31.12.2007. 
 
Usnesení 11/6 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Rozdělení neinvestiční dotace občanským sdružením na rok 2008 ve výši: 

- TJ Sokol Sudice    40.000,00 Kč 
- Sbor dobrovolných hasičů   25.000,00 Kč 
- Myslivecké sdružení      10.000,00 Kč 
- ZO AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice  25.000,00 Kč 

 
Rozdělení neinvestiční dotace registrovaným církvím na rok 2008 ve výši: 
 - Římskokatolická farnost Sudice   50.000,00 Kč 

- Pravoslavná církev Sudice   10.000,00 Kč 
Starosta se pověřuje podepsáním smluv o poskytnutí neinvestiční dotace občanským sdružením a registrovaným 
církvím na rok 2008.  
 
Usnesení 11/7 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 

1. Realizaci celkové rekonstrukce hasičské zbrojnice a zadání zpracování projektové dokumentace 
rekonstrukce hasičské zbrojnice projekční kanceláři Ing. Leo Chřibkem, Kobeřice do fáze ohlášení 
Stavebnímu úřadu Kobeřice v rámci podání žádosti o dotaci z programu: Podpora obnovy a rozvoje 
venkova Moravskoslezského kraje 2008 o celkových předpokládaných nákladech 578.000,00 Kč a 
úhradu ve výši 12.000,00 Kč za zpracování projektové dokumentace.  

2. Pověřuje starostu obce p. Petra Halfara jednáním ve věci možnosti získat hasičské auto pro jednotku 
sboru dobrovolných hasičů obce Sudice včetně možnosti získání dotace na auto. 

 
Usnesení 11/8 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo : 
Navýšení ceny na 36.131,00 Kč za zpracování projektové dokumentace na zřízení bezpečnostních prvků v obci 
Sudice na ulici Hlavní a rekonstrukce chodníků projekční firmou Ing. Leo Chřibkem, Stiborská 37, Kobeřice 
z důvodu, že  firma zajistila inženýrskou činnost (50 % dokladů) a zajistila rozdělení projektu na 2 části. Zároveň 
zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti o přidělení dotace z Moravskoslezského kraje z programu 
Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích - DSH 7.  
 
Usnesení 11/9 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Zadat zpracování žádosti o dotaci na přemístění mateřské školy ze stávajícího objektu  do objektu základní školy 
ze strukturálních fondů EU a veřejných zdrojů firmě KP projekt s.r.o., pobočka Ostrava, regionální poradenství, 
28. října 165, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory. Starosta se pověřuje jednáním s touto firmou a uzavřením 
smlouvy o dílo. 
 
 
 
 



Usnesení 11/10 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo:  
Zadat přepracování projektové dokumentace projekční kanceláři Ing. Leo Chřibek, Stiborská 37, Kobeřice, na 
akci „Rekonstrukce ulice Luční“ tak, aby vyhovovala obyvatelům ulice Luční, jejichž námitky ve stavebním 
řízení byly důvodem k zastavení stavebního řízení.   
 
Usnesení 11/11 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Zadat firmě DIGIS, spol. s r.o. Ostrava – Poruba činnosti uvedené pod bodem 1 (aktualizace map katastru 
nemovitostí nad k. ú. Sudice 1x ročně), bod 2 (Zpracování a vložení inženýrských sítí /plyn, elektro/ do 
prohlížeče GIS a bod 6 (zákaznická podpora zahrnující drobné změny, úpravy, převody, grafické výstupy, 
školení apod.) podle návrhu Smlouvy o dílo č. SUD08_SOD na tvorbu GIS obce Sudice v roce 2008 v celkové 
ceně 13.090,00 Kč.  Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy o dílo. 
 
Usnesení 11/12 -  Zastupitelstvo obce Sudice ruší : 
Usnesení č. 3/15 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Sudice ze dne 18.12.2006 s tím, že nebude vymáhat po          
p. Františku Petrošovi pohledávku za doměřenou daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 
10.100,00 Kč za dar poskytnutý obcí Sudice p. Františku Petrošovi v roce 2004. 
 
Usnesení  11/13 -  Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí : 
Informaci starosty o uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu na Hlavní ulici čp. 148 (volné 
prostory po Policii ČR RCPP Sudice) v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, s firmou Boček servis – Jiří Boček, Nová 192, 747 25 Sudice, na dobu neurčitou s účinností od 
1.3.2008 za cenu nájmu 55.277,00 Kč ročně a za standardních podmínek, jak byla uzavřena smlouva předchozí 
s doplňkem, že nájemce se zavázal v letošním roce provést výměnu stávajících oken za okna plastová a jako 
protihodnotu nebude platit nájemné do výše ceny investice.   
 
Usnesení  11/14 -  Zastupitelstvo obce Sudice  schválilo :                      
Prominutí ceny za nájem pozemku p. Jarmile Brendlové za rok 2007 

1) Prominutí ceny za nájem pozemku p. Jarmile Brendlové v roce 2008 podmiňuje sekáním pozemku 
minimálně 5 x ročně a udržováním v čistém stavu pozemku a okolí.  

2) Pověřuje starostu p. Petra Halfara jednáním s p. Jarmilou Brendlovou s cílem dojednat termín ukončení 
nájmu a termín znovu zapojení plynu v objektu.  

3) Odpovědět slečně Věře Teichmannové, že bude dále jednáno po skončení současného nájmu. 
 
Usnesení  11/15 -  Zastupitelstvo obce Sudice schválilo : 
Rozpočtové opatření č. 7/2007 dle zápisu provedené starostou v souladu s usnesením č. 9/10 z 9. zasedání 
Zastupitelstva obce Sudice ze dne 22.11.2007  
 
Usnesení 11/16 - Zastupitelstvo obce 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 4 
zaměstnanců obce včetně 3 zaměstnanců zaměstnaných na dohodu o provedení práce v obecním úřadu 
s účinností od 01.04.2008.  
 
Usnesení 11/17 - Zastupitelstvo obce schválilo: 
Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a podle nařízení vlády č. 79/2008 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů,  
zvýšení odměn členům Zastupitelstva obce Sudice podle přílohy, která je přílohou zápisu.   
 
Usnesení 11/18 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí : 
Zprávu starosty obce o činnosti Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ, Sdružení obcí Hlučínska a Spolku 
pro obnovu venkova, jejímiž členy je obec Sudice. 
 
Usnesení 11/19 - Zastupitelstvo obce schválilo : 
Z předložených nabídek na pojištění obecního majetku a a odpovědnosti za škodu nabídku Generali Pojišťovny  
a.s. se sídlem Praha 2, Bělehradská 132 za celkové roční pojistné ve výši 37.316,00 Kč. Starosta se pověřuje 
uzavřením pojistné smlouvy a jejím podpisem. 
 
Usnesení 11/20 –  Zastupitelstvo obce schválilo : 
Provést ořez větví 2 smutečních vrb – na hřišti TJ Sokol Sudice a na zahradě u víceúčelového zařízení na Hlavní 
čp. 125 v Sudicích.  



 


