
Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 07.10.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
 
Přítomno:   7 členů ZO 
Občané: 1 
Ověřovatelé: p. Herbert Švančar a pí. Barbora Balarinová  
 
Usnesení č. 17/1 
Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Herberta Švančaru a p. Barboru Balarinovou, 
zapisovatelkou p. Šárku Hlubockou. 
 
Usnesení č. 17/2 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 17. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 07.10.2013. 
 
Usnesení č. 17/3 
Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
Erich Baránek – předseda, členové – p. Jiří Zips, Ing. Milan Černohorský. 
 
Usnesení č. 17/4 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí zprávu o plnění úkolů z 16. jednání Zastupitelstva obce Sudice 
konaného dne 05.08.2013.  
 
Usnesení č. 17/5 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro 
rok 2013 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Sudice v celkové výši 
18.700,00 Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 
 
Usnesení č. 17/6 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva školství, mládeže    
a tělovýchovy z programu 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu na projekt „Víceúčelové 
hřiště v Sudicích“ prostřednictvím  TJ Sokol Sudice.  
 
Usnesení č. 17/7 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo cenu vánočního osvětlení – do 25.000,- Kč. 

 
Usnesení č. 17/8 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí nabídku opatření k optimalizaci krajiny na území obce.  

 
Usnesení č. 17/9  
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí nabídku pojišťovny právní ochrany D.A.S., a.s. zastupitelů                
a zaměstnanců OÚ Sudice.  
 
Usnesení č. 17/10 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí mezi Obcí 
Sudice a Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska – západ. 
  
Usnesení č. 17/11 
Zastupitelstvo obce Sudice vybralo firmu ECHOTON, a.s. Ostrava-Mariánské Hory na poskytování servisních 
služeb bezdrátového rozhlasu v obci.  
 
Usnesení č. 17/12 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí podání žádosti o dotaci na výsadbu zeleně na katastru obce Sudice.  
 
Usnesení č. 17/13 
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 “Obec Sudice – biologicky rozložitelný 
odpad“ s firmou ELKOPLAST CZ, s.r.o., IČO 25347942, Štefánikova 2664,760 01 Zlín, za celkovou 
nabídkovou cenu 450.000,- Kč bez DPH. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 
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Usnesení č. 17/14 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo provedení víceprací při rekonstrukci Obecního úřadu Sudice ve  výši 
163.117,- Kč bez DPH a chodby ve výši 100.000,- Kč bez DPH. 
  
Usnesení č. 17/15 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
na opravu drobných sakrálních staveb na rok 2014. 
 
Usnesení č. 17/16 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu (včetně textu smlouvy) o zřízení Věcného břemene, uzavřenou 
mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Sudice,  k umístění zemního vedení NN pro parcely č.675/11 v k.ú. Sudice, 
která je majetkem obce Sudice pro napojení pozemku parc. č. 193 v majetku p. Haladěje. Starosta se pověřuje 
podepsáním smlouvy. 
 
Usnesení č. 17/17 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o výpůjčce, uzavřenou mezi obcí Sudice a majitelem pozemku, na 
kterém bude umístěn kompostér. Smlouva o výpůjčce se uzavírá s účinností ode dne podpisu smlouvy, na dobu 
určitou, a to na dobu pěti let.   
 
 
 
 
 
 
          Ing. Emil Josefus 
              místostarosta 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  
 

Herbert Švančar   ___________________________    
             

Barbora Balarinová  ___________________________ 
 
 
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     
Přítomno:  7 z 9 členů ZO        
 
Zapsala: Šárka Hlubocká 


