
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 27.06.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno: 7 členů ZO 

Občané: 4 

Ověřovatelé: p. Petr Weimanna a p. Antonie Vavrová  

 

Usnesení č. 11/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Petra Weimanna a p. Antonii Vavrovou, zapisovatelkou           

p. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 11/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 11. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 27.06.2016. 

 

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. David Vaníček.  

 

Usnesení č. 11/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 10. jednání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 25.04.2016.  

 

Usnesení č. 11/5 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 

- Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2015  

- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 

2015 ze strany MSK 

- Zprávu Kontrolní a revizní komise při Sdružení obcí Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření 

dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2015 

 

Usnesení č. 11/6 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí:  

- Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ za rok 2015 

- Zápis kontrolní komise z kontroly hospodaření za období roku 2015 u Svazku obcí mikroregionu 

Hlučínska – západ 

 

Usnesení č. 11/7  

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

 

Usnesení č. 11/8 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zpracování cenové nabídky pro pořízení výtahu pro várnice s potravinami 

v mateřské škole v Sudicích.  

 

Usnesení č. 11/9 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo nabídku firmy CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Ostrava na sešití trhlin 

v tělocvičně ZŠ a MŠ Sudice. 

 
Usnesení č. 11/10 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí rekonstrukci nízkého napětí (NN) firmou ČEZ v obci Sudice a při 

této příležitosti možnost výměny starých dřevěných sloupů v obci. 

 

Usnesení č. 11/11 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo připojit se do soutěže o vybudování optické sítě v obci ve spolupráci se  

Sdružením obcí Hlučínska.  

 
Usnesení č. 11/12 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rekonstrukci stávajícího chodníku na ulici Stiborské, výběrové řízení a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou. 

 

Usnesení č. 11/13 

Zastupitelstvo obce Sudice vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 ze dne 27.06.2016 o stanovení 

podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně 

tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 

s účinností od 13.07.2016. 
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Usnesení č. 11/14 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hlasovat o větrných elektrárnách na dalším zasedání zastupitelstva, tj. 

v měsíci září 2016. 

 

Usnesení č. 11/15 

Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo ze tří hodnocených nabídek o výběru 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 projekt „Děti z obce Sudice, hrát si chtějí velice“ s firmou 

ALESTRA, s.r.o., Kuřim jako ekonomicky nejvýhodnější za cenu 353.627,00 Kč (vč. DPH) a rozhodlo také 

nahradit travnatou dopadovou plochu vhodným materiálem (gumou). Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o 

dílo. 

 

Usnesení č. 11/16 

Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo ze tří hodnocených nabídek o výběru 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 projekt „Výstavba chodníku na ulici Stiborské v Sudicích“ s firmou 

Rosis, s.r.o., Opava za cenu nejvýše přípustnou 269.035,00 Kč (bez DPH). Starosta se pověřuje podpisem 

Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení č. 11/17 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí nabídku firmy TPweb.cz na službu Hlášení rozhlasu – 

prostřednictvím e-mailů, SMS nebo pomocí sociální sítě. 

 

Usnesení č. 11/18 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rekonstrukci elektroinstalace a vodoinstalace bytu č. 2 v bytovém domě na 

Náměstí č.p. 38 a s tímto související i zvýšení nájmu v tomto bytě. 

 

Usnesení č. 11/19 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí nabídku Lidových novin na reklamu v jejich periodiku. 

 

Usnesení č. 11/20 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Ing. Knoppa zpracováním i podáváním žádostí o dotace za obec Sudice. 

 

Usnesení č. 11/21 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 3/2016 dle zápisu. 

 

Usnesení č. 11/22 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo na základě žádosti p. Zipse snížení ceny nemovitosti čp.125 na konečnou  

částku ve výši 1, 300.000,- Kč. Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Halfar 

starosta 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  

                           Petr Weimann                        _____________________         

        

                           Antonie Vavrová                         _____________________ 

    

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno: 7 z 9 členů ZO        

Zapsala: Šárka Hlubocká 


