
Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Sudice,
konaného dne 12.09.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice

Přítomno: 9 členů ZO
Občané: 3
Ověřovatelé: p. David Vaníček a p. Iveta Kryštofová

Usnesení č. 12/1
Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Davida Vaníčka a p. Ivetu Kryštofovou, zapisovatelkou
p. Šárku Hlubockou.

Usnesení č. 12/2
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 12. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 12.09.2016.

Usnesení č. 12/3
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. 12/4
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 11.  jednání Zastupitelstva obce Sudice,
konaného dne 27.06.2016. 

Usnesení č. 12/5
Zastupitelstvo obce Sudice povolilo výjimku z nejnižšího počtu žáků pro školní rok 2016/2017 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)
v platném  znění  a  §  4  odst.  1)  vyhl.  č.  48/2005  Sb.,  o  základním  vzdělávání  a  některých
náležitostech plnění povinné školní docházky, zavázalo se k povinnosti hradit zvýšené výdaje na
vzdělávací činnost Základní školy a Mateřské školy Sudice, příspěvkové organizace podle § 23
odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon). 

Usnesení č. 12/6 
Zastupitelstvo obce Sudice povolilo výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě, a to na počet 34 dětí ve třídě, podle
§ 23 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský  zákon)  v platném znění  a  §  4  odst.  7  vyhl.  č.  48/2005  Sb.,  o  základním vzdělávání  a  některých
náležitostech plnění povinné školní docházky.

Usnesení č. 12/7
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru na pronájem pozemků a zvýšení ceny pachtovného ve
smlouvě za tyto pozemky s firmou Gypstrend, s.r.o. Kobeřice.

Usnesení č. 12/8
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo upravit smlouvu o spolupráci s firmou Max Bögl Ostwind CZ,s.r.o., Praha
na vybudování větrných elektráren na katastrálním území naši obce. 

Usnesení č. 12/9 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí přípravu rozpočtu obce Sudice na rok 2017.

Usnesení č. 12/10
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo výsadbu nové zeleně místo původní, kolem dětského hřiště u stolárny na
Hlavní ulici, na náklady p. Němce.

Usnesení č. 12/11
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo firmu pana Petra Jurečky, Na Angru 80, 747 25 Sudice, IČ: 02315939 na
vybudování výtahu v mateřské škole v Sudicích za cenu 335.000,- Kč (bez DPH). Starosta se pověřuje podpisem
smlouvy.

Usnesení č. 12/12
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo věcná břemena:

- spočívající  v právu chůze  přes  pozemek parc.  č.  76  a  v právu chůze,  kontroly a  následných  oprav
podzemních trubních vedení kanalizace a kanálu, zřízené na pozemku parc. č. 77/3, právo je zřízeno
bezúplatně (kupní a směnná smlouva uzavřená mezi obci Sudice a Ing. Martinem Magnusem Zirankou)



- spočívající v právu chůze a jízdy jakýmikoli vozidly přes část pozemku parc.č. 162/1 a dále vstupovat a
vjíždět na část pozemku parc.č. 162/1, právo je zřízeno bezúplatně (kupní smlouva a smlouva o zřízení
věcného břemene meziobci Sudice a p Tomášem Zipsem) 

Usnesení č. 12/13
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  –
II.  etapa“  s firmou Rosis,  s.r.o.,  Opava  za  cenu  nejvýše  přípustnou 435.215,64  Kč  (bez  DPH).  Starosta  se
pověřuje projednáním a poté podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 12/14
Zastupitelstvo  obce  Sudice  schválilo  Regionální  poradenskou  agenturu,  s.r.o.,  Brno-Líšeň  zpracováním  i
podáním žádosti o dotaci na jazykovou učebnu v ZŠ a MŠ Sudice. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

Usnesení č. 12/15
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí aktualizaci Strategického plánu obce Sudice.

Usnesení č. 12/16
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost p. Kubjatka o koupi pozemku a schvaluje vyhlášení záměru na
prodej pozemků parc. č. 353/3 o výměře 793 m2. 

Usnesení č. 12/17
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje příspěvek ve výši 12.000,- Kč/ročně při spolupráci a podpoře poskytování
terénních sociálních služeb v naší obci se sdružením DomA – Domácí asistence, z.s, Kobeřice. 

Usnesení č. 12/18
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo

- vyhlášení záměru na pronájem kiosku u autobusové zastávky v Sudicích
- opravu střechy kiosku f. Kubjatko za cenu 46.941,- Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 12/19
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí výsledky jednání s f. Ředitelství silnic a dálnic, Ostrava.

Usnesení č. 12/20
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace starosty o chodníku na ul. Hlavní a na ul. Stiborské, kde se
vyřizuje stavební povolení.

Usnesení č. 12/21
Zastupitelstvo obce Sudice ruší sociální fond k 31.12.2016.

Usnesení č. 12/22
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí nabídku f. Terra Group Investmen, a.s., Ostrava o bezplatnou analýzu
na vytápění, spotřebu elektřiny a ohřev vody – hromadné elektronické aukce. 

Usnesení č. 12/23
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí nabídku p. Martinka z Raduně na vypracování omalovánky z obrázky
naši obce za cenu (zpracování + cena 100 ks) 9.570,- Kč (s DPH).

Usnesení č. 12/24
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo provedení víceprácí při rekonstrukci tělocvičny f. CONE-STAVITELSTVÍ,
a.s , Ostrava ve výši 24.062,- Kč (vč. DPH). Starosta se pověřuje podpisem dodatku ke smlouvě.

Usnesení č. 12/25
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje nabídku p. Kubného na pořízení žaluzií do zasedací místnosti obecního
úřadu Sudice za cenu 12.183,- Kč (vč. DPH).

Usnesení č. 12/26
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci ředitele hasičů z Opavy na dotované hasičské auta.

Usnesení č. 12/27
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Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 30.06.2016:
Příjmy ve výši 5,294.800,00 Kč, tj. 50%
Výdaje ve výši 5,378.600,00 Kč, tj. 49%

Usnesení č. 12/28
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Ing. Knoppa zpracováním i podáním žádostí o dotace za obec Sudice na
cvičící prvky na dětské hřiště.

Usnesení č. 12/29
Zastupitelstvo  obce  schválilo  projekt  „Šetrně  s vodou doma,  na  zahradě  i  v přírodě“  a  rozhodlo  o  termínu
realizace semináře na den, který dohodne starosta – pondělí nebo středa od 17:00 hod.

Usnesení č. 12/30
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí prodej i prodejní cenu pozemku p. Martina Vehovského z Rohova.

Usnesení č. 12/31
Zastupitelstvo obce bere na vědomí smlouvu o sdružených službách dodávky elektřina s f. ČEZ Prodej,s.r.o.
Praha.

Usnesení č. 12/32
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 4/2016 dle zápisu.

Petr Halfar
starosta

Ověřovatelé: 
                           David Vaníček                        _____________________     

   
                           Iveta Kryštofová                         _____________________
   
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu. 
Přítomno: 9 z 9 členů ZO
Zapsala: Šárka Hlubocká
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