
 Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 20.05.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
 
Přítomno:  9 členů ZO 
Občané:  4 
Ověřovatelé: Ing. Milan Černohorský a p. Iveta Kryštofová  
 
 
 
Usnesení č. 15/1 
Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Ing. Milana Černohorského a p. Ivetu Kryštofovou, 
zapisovatelkou p. Šárku Hlubockou. 
 
Usnesení č. 15/2 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 15. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 20.05.2013. 
 
Usnesení č. 15/3 
Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
Ing. Emil Josefus – předseda, členové – p. Barbora Balarinová, p. Herbert Švančar. 
 
Usnesení č. 15/4 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí zprávu o plnění úkolů z 14. jednání Zastupitelstva obce Sudice 
konaného dne 03.04.2013.  
 
Usnesení č. 15/5 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Závěrečný účet obce Sudice za rok 2012 s výrokem souhlasu s celoročním 
hospodařením, při přezkoumání nebyly zjištěny chyby ani nedostatky, vyplývající ze zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Sudice za rok 2012, jak uvedeno v zápise. 
 
Usnesení č. 15/6 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 31.03.2013: 
 Příjmy ve výši 2,457.800,00 Kč, tj. 32% 
 Výdaje ve výši 1,782.700,00 Kč, tj. 23% 
 
Usnesení č. 15/7 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska 
za rok 2012 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
  
Usnesení č. 15/8 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis kontrolní komise z kontroly hospodaření za období roku 2012, dle §15 
odst. 1 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění u Svazku obcí 
mikroregionu Hlučínska – západ. 
 
Usnesení č. 15/9 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo cenu převozu skateparku, umístění se určí na pracovní schůzce.  
 
Usnesení č. 15/10  
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo příspěvek ve výši 12.000,00 Kč pro Základní a mateřskou školu v Sudicích, 
PO, na projekt Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů (OVOV). 
 
Usnesení č. 15/11 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 2/2013 dle zápisu.  
   
Usnesení č. 15/12 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k akci „KS 3-20-039/01-
Obec Sudice“ – plynofikace obce Sudice.  
 
Usnesení č. 15/13 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo z 6 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 dodávku realizace projektu “Stavební úpravy Obecního 
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úřadu v Sudicích, parc.č. 409, 410“ s firmou DUO STAV, s.r.o., IČ 25357522, U lučního mlýna 12, 746 01 
Opava za cenu nejvýše přípustnou 1,330.621,30 Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 15/14 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo z 6 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 dodávku realizace projektu “Fasáda - budova pošty“ 
s firmou KVSTAV company s.r.o., IČ 28609093, Hlavní 656/116, 747 28 Štěpánkovice za cenu nejvýše 
přípustnou 69.454,- Kč vč. DPH ( max. do 90.000,- Kč). Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy  o dílo. 
 
Usnesení č. 15/15 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo z 3 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 dodávku realizace projektu “Oprava památníku 
osvobození“ s firmou Radka Smolíka, IČ 70000719, Kostelní 404,735 81 Nový Bohumín, za cenu nejvýše 
přípustnou 95.445,- Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 15/16 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo směrnici sociálního fondu obce Sudice, dle §84 odst. 2, písm. c, zákona 
č.128/2000 sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Usnesení č. 15/17 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo uzavření Smlouvy o výpůjčce sběrných nádob na využitelné složky 
komunálních odpadů s firmou EKO-KOM, a.s. 
 
Usnesení č. 15/18 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej pozemků části parc. č. 466/1 v k.ú. Sudice za cenu 150,- Kč/m2, 
kupující nechá provést geometrický plán a návrh na vklad do katastru nemovitostí na své náklady. Starosta se 
pověřuje podpisem kupní smlouvy. 
  
Usnesení č. 15/19  
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej pozemků parc. č. 214/2 v k.ú. Sudice za cenu 45,- Kč/m2. Kupující 
nechá provést geometrický plán a návrh na vklad do katastru nemovitostí na své náklady. Starosta se pověřuje 
podpisem kupní smlouvy. 
 
Usnesení č. 15/20 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo podání žádosti o dotaci u Moravskoslezského kraje – Program obnovy 
venkova - opravu chodníku na ul. Kostelní. 
 
Usnesení č. 15/21 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo účast starosty obce Petra Halfara na vzdělávacím zájezdu představitelů obcí 
Sdružení obcí Hlučínska do Bavorska, který se uskuteční 10.-15. června  2013 za cenu 8.500,00 Kč/osobu.   
 
Usnesení č. 15/22 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o výsledcích přidělených dotací:  

- z MMR – „Dětské hřiště u víceúčelového zařízení v Sudicích, p. č. 162“ - neschválena 
- z rozpočtu MSK – „Sudický odpust“ - neschválena  

 
Usnesení č. 15/23 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí odpověď p. Ticháčka na dopis OÚ Sudice, zaslaného dne 26.4.2013 
a předalo k posouzení kontrolnímu výboru. 
 
Usnesení č. 15/24 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
1. Zjistit cenu nového osvětlení vánočního stromu 
2. Směrnici na čištění kanalizace SDH Sudice 
3. Studie na prodej pozemků na ul. Na Angru 
4. Pracovní schůzku na 29.6.2013 
5. Žádost p. Michaliskové o přidělení bytu v Sudicích 
6. Územní souhlas, stavební povolení a změnu užívání v objektu na ul. Hlavní čp.125 
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Usnesení č. 15/25 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo uzavření Dohody o poskytnutí finančních prostředků mezi obcemi Sudice a 
Třebom, na zabezpečení hašení požárů a provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných 
mimořádných událostech v obci Třebom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
        Petr   H a l f a r 
              starosta 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  

Ing. Milan Černohorský ___________________________         
        

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


