
Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Sudice,
konaného dne 24.04.2017 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice

Přítomno: 7 členů ZO
Občané: 2
Ověřovatelé: p. Pavel Plachtzik a p. Antonie Vavrová 

Usnesení č. 16/1
Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Pavla Plachtzika a p. Antonii Vavrovou, zapisovatelkou
p. Šárku Hlubockou.

Usnesení č. 16/2
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 16. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 24.04.2017.

Usnesení č. 16/3
Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: Ing. Emil Josefus
– předseda, členové – p. Petr Weimann, p. Iveta Kryštofová. 

Usnesení č. 16/4
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 15. jednání  Zastupitelstva obce Sudice,
konaného dne 06.03.2017. 

Usnesení č. 16/5
Zastupitelstvo  obce  Sudice  schválilo  účetní  závěrku  Základní  školy  a  Mateřské  školy  Sudice,  příspěvkové
organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016

Usnesení č. 16/6
Zastupitelstvo  obce  Sudice  schválilo  rozdělení  hospodářského  výsledku  ZŠ  a  MŠ  Sudice,  příspěvkové
organizace za rok 2016

Usnesení č. 16/7
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo účetní závěrku obce Sudice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016.

Usnesení č. 16/8 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Závěrečný účet obce Sudice za rok 2016 s výrokem souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad, jak je uvedeno v zápise.

Usnesení č. 16/9
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Dodatek k dohodě o poskytnutí finančních prostředků pro JSDH Sudice
mezi obcí Třebom a Sudice. Starosta se pověřuje podpisem dodatku.

Usnesení č. 16/10
Zastupitelstvo  obce  Sudice  schválilo  firmu  Tomáše  Zipse,  Hlavní  125,  747  25  Sudice,  IČ:75325900  na
rekonstrukci  u-rampy  v areálu  pískovny v Sudicích  za  cenu  102.390,-  Kč  (vč.  DPH).  Starosta  se  pověřuje
podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 16/11
Zastupitelstvo obce Sudice 

a) schválilo přijetí dotace z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského
kraje 2017 na realizaci projektu „Rekonstrukce chodníků v Sudicích – III. etapa“.

b) schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce chodníků v Sudicích – III.etapa“ ve
výši 196.700,- Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 

c) bere na vědomí výběr komise a schválilo nabídku firmy Rosis s.r.o., Vrchní 1556/43, Opava-Kateřinky,
IČ: 46576576 za cenu 425.750,- Kč vč. DPH, výběr 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  “Rekonstrukce  chodníků
v Sudicích – III. etapa“. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 16/12
Zastupitelstvo obce Sudice 

a) schválilo  přijetí  dotace  z Ministerstva  pro  místní  rozvoj  z Programu  podpory  a  rozvoje  venkova  –
Podpora obnovy drobných sakrálních staveb - „Obnova kapličky v obci Sudice“.

b) schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Obnova kapličky v obci Sudice“ ve výši 300.000,-
Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 



c) bere  na  vědomí  výběr  komise  a  schválilo  nabídku  firmy CONE-STAVITELSTVÍ,  a.s.,  Kosmova
1126/17, Ostrava-Přívoz, IČ: 25357603 za cenu 516.669,82 Kč vč. DPH, výběr 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  “Obnova
kapličky v obci Sudice“. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 16/13
Zastupitelstvo obce Sudice 

a) schválilo  přijetí  dotace  z Ministerstva  pro  místní  rozvoj  z Programu  podpory  a  rozvoje  venkova  –
Podpora  zapojení  generací  do  komunitního  života  v obci  –  Podpora  vybudování  a  obnovy  míst
aktivního a pasivního odpočinku – „Chceme u nás v Sudicích, vidět řadu cvičících“.

b) schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Chceme u nás v Sudicích, vidět řadu cvičících“ ve
výši 231.891,- Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 16/14
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo nabídku firmy CODEXIS (online zákony) na servisní služby na 5 let za
částku 30.250,- Kč. Starosta se pověřuje podpisem dodatku. 
 
Usnesení č. 16/15
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje bezúplatný převod pozemku parcely č. 448/4 o výměře 173 m2 z majetku

České republiky, který se nachází kolem památníku II. světové války (tank).

Usnesení č. 16/16
Zastupitelstvo obce Sudice vybralo: 

a) firmu Tomáše Zipse, Hlavní 125, 747 25 Sudice, IČ:75325900 na dřevěný plot vedle kurtu v Sudicích
za cenu 24.600,- Kč (vč. DPH). Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 

b) firmu Davida Vaníčka, Třebomská 30, 747 25 Sudice, IČ:73305502 na výměnu starého plotu za nový na
hřišti v Sudicích za cenu 211.206,- Kč (vč. DPH). Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 16/17
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo směnu pozemků z k.ú. Rohov do k.ú. Sudice v rámci pozemkových úprav

obou obcí.

Usnesení č. 16/18
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo vyčkat na vyhlášení dotací z Moravskoslezského kraje na opravu Památníku
československých tankistů. 

Usnesení č. 16/19
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo žádost p. Halfara o odkoupení části parcely č. 634/1 o šířce 7 bm přesunout
na další zasedání zastupitelstva obce.

Usnesení č. 16/20
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo výměnu nového motoru u traktorku BELARUS (majetek obce), odvoz a
dovoz v částce 110.000,- Kč.  

Usnesení č. 16/21
Zastupitelstvo obce Sudice

a)  schválilo  zajištění  dopravní  obslužnosti  nad rámec obslužnosti  kraje  v rámci  ODIS na rok 2017 s
ARRIVA a.s. Ostrava. Starosta se pověřuje podpisem dodatku ke smlouvě.

b) schválilo zajištění dopravní obslužnosti nad rámec obslužnosti kraje v rámci ODIS na rok 2017 s TQM
– holding, s.r.o. Opava. Starosta se pověřuje podpisem dodatku ke smlouvě.

c)  schválilo smlouvu s Moravskoslezským krajem na navýšení kompenzace ze strany kraje. Starosta se
pověřuje podpisem smlouvy.

Usnesení č. 16/22
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017 dle zápisu.

Usnesení č. 16/23
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje

a) neinvestiční individuální dotaci na projektovou dokumentaci – výměna oken v kostele sv. Jana Křtitele
v celkové výši 30.000,- Kč římskokatolické farnosti Sudice a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu
č. 6/2017. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

b) neinvestiční  individuální  dotaci  na  opravu kamenné  zdi  u  vjezdu do farní  budovy římskokatolické
farnosti v celkové výši 40.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 7/2017. Starosta se
pověřuje podpisem smlouvy.
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Usnesení č. 16/24
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o možném pronájmu kiosku na náměstí v Sudicích. 

Usnesení č. 16/25
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o stále probíhajících pozemkových úpravách v k.ú. Sudice
– projednání navržených prvků (cesty, zeleň a protierozní opatření).

Usnesení č. 16/26
Zastupitelstvo  obce  Sudice  schválilo  Smlouvu  o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu: Sudice, Nová parc.č. 353/3, Kubjatko, NNk, IP-12-8020363/2.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

Petr Halfar
starosta

Ověřovatelé: 
                           Pavel Plachtzik          _____________________     

   
                           Antonie Vavrová                         _____________________
   
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu. 
Přítomno: 7 z 9 členů ZO

Zapsala: Šárka Hlubocká
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