
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 01.10.2012 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
Přítomno:   9 členů ZO 
Občané: 4 
Ověřovatelé: p. Ing. Milan Černohorský, p. Jiří Zips 
 
Usnesení č. 11/1 
Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Ing. Milan Černohorský, p. Jiří Zips, zapisovatelkou p. 
Antonii Vavrovou. 
 
Usnesení č. 11/2 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 11. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 01.10.2012. 
 
Usnesení č. 11/3 
Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
Ing. Emil Josefus – předseda, členové – p. Pavel Plachtzik, p. Barbora Balarinová. 
 
Usnesení č. 11/4 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí zprávu o plnění úkolů z 10. jednání Zastupitelstva obce Sudice 
konaného dne 02.07.2012.  
 
Usnesení č. 11/5 

1) Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje pro rok 2012 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Sudice 
v celkové výši 4.900,00 Kč. Starostu pověřuje podpisem smlouvy. 

2) Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 3/2012 dle zápisu 
 
Usnesení č. 11/6 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí hospodaření obce Sudice k 30.06.2012: 
 Příjmy ve výši 4,484.100,00 Kč, tj. 53 % 
 Výdaje ve výši 4,062.200,00 Kč, tj. 36 % 
 
Usnesení č. 11/7 
Zastupitelstvo obce Sudice povolilo výjimku z počtu žáků pro školní rok 2012/2013 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 a 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. 11/8 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene včetně textu ve prospěch oprávněného 
SMP Net, s.r.o. Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 00, IČ 277 68 961 zast. RWE 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17  Ústí nad Labem, IČ 272 95 567. Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. 
č. 47/4 k.ú. Sudice, zaps. na LV č. 313 pro obec a k.ú. Sudice a spočívá v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.  

 
Usnesení č. 11/9  
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo o odložení žádosti manželů Hrušťákových do doby vyřešení výměry 
pozemků v celé lokalitě v rámci studie pro výstavbu rodinných domků.  
 
Usnesení č. 11/10 
Zastupitelstvo obce Sudice nesouhlasí se záměrem vybudování větrné elektrárny na polské straně v příhraniční 
oblasti sousedící s obcemi Krzanowice, Pietraszyn, Borucin a Smborowice z důvodu nedostatečných podkladů 
k posouzení žádosti a schvaluje text vyjádření, které bude zasláno polské firmě.  
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Usnesení č. 11/11 
1) Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zpracování studií pro výstavbu rodinných domků v navržených 

lokalitách na ulici Zámecká a ulici Luční v novém územním plánu.  
2) Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přestavbu bývalé mateřské školy čp. 99 na parc. č. 217/1                 

a v objektu bývalého kina na parc. č. 162 v k.ú. Sudice na bytové jednotky s tím, že nejvýhodnější 
variantu vyberou na pracovním jednání.  

 
Usnesení č. 11/12 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Domovní řád pro bytové domy v majetku obce Sudice s účinností                
od 02.10.2012. 
 
Usnesení č. 11/13 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlásit výběrové řízení na realizaci projektu „Sportovně i aktivně žít jde i 
po setmění“ (rekonstrukce veřejného osvětlení) a rekonstrukci fasády a vstupu včetně vnitřních stavebních prací 
budovy obecního úřadu.  
  
Usnesení č. 11/14 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí výsledky projednávání „Modelu jednotného financování veřejné 
dopravy v Moravskoslezském kraji“. 
     
Usnesení č. 11/15 

1) Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí složení Školské rady při Základní škole a Mateřské škole 
Sudice, PO 

2) Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí odvolání člena školské rady při Základní škole a Mateřské 
škole Sudice, PO, p. Daniela Procházky z důvodu, že jeho děti plní povinnou školní docházku ve škole 
v Kobeřicích a tudíž nemá dostatečný přehled o škole v Sudicích. 

3) Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí zprávu o činnosti školské rady podanou Ing. Milanem 
Černohorským  

  
Usnesení č. 11/16 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí nabídku na zpracování knihy o historii obce Sudice historikem        
p. Václavem Štěpánem. 
 
Usnesení č. 11/17 
Zastupitelstvo obce Sudice zamítlo žádost Telefóniky Czech Republic, a.s. o prodej pozemku parc. č. 336/8, 
zast. pl. a nádvoří o výměře 37 m2 v k.ú. Sudice, na kterém je postavena telefonní ústředna čp. 190.  
 
Usnesení č. 11/18 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo text dopisu ve věci naléhavých oprav areálu kostela sv. Jana Křtitele 
v Sudicích a jeho zaslání Římskokatolické farnosti Sudice a na vědomí Biskupství ostravsko-opavskému,  
k rukám biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze. 
 
Usnesení č. 11/19 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo provedení víceprací při rekonstrukci střechy budovy OÚ Sudice v celkové 
výši cca 60.000,00 Kč.  
 
 
        Petr   H a l f a r 
              starosta 
 
Ověřovatelé:  
 

Ing. Milan Černohorský   ___________________________   
              

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


