
Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Sudice,
konaného dne 19.06.2017 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice

Přítomno: 9 členů ZO
Občané: 1
Ověřovatelé: p. Petr Weimann a p. Barbora Balarinová 

Usnesení č. 17/1
Zastupitelstvo  obce  Sudice  určuje  ověřovateli  zápisu p.  Petra  Weimanna  a  p.  Barboru  Balarinovou,
zapisovatelkou  p. Šárku Hlubockou.

Usnesení č. 17/2
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 17. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 19.06.2017.

Usnesení č. 17/3
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. 17/4
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 16. jednání  Zastupitelstva obce Sudice,
konaného dne 24.04.2017. 

Usnesení č. 17/5
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 31.03.2017:

Příjmy ve výši 2,721.600,00 Kč, tj. 30%
Výdaje ve výši 1,644.700,00 Kč, tj. 15%

Usnesení č. 17/6
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí:

- Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2016
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok

2016 ze strany MSK
- Zprávu  Kontrolní  a  revizní  komise  o  výsledku  kontroly  hospodaření  dobrovolného  svazku  obcí

Sdružení obcí Hlučínska za rok 2016

Usnesení č. 17/7
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí:

- Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ za rok 2016
- Zprávu  Kontrolní  a  revizní  komise  při  Svazku  obcí  mikroregionu  Hlučínska  –  západ  o  výsledku

kontroly hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ za rok 2016
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ za rok 2016

ze strany MSK

Usnesení č. 17/8 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. GIS-460/VB s firmou GasNet, s.r.o.,
Ústí nad Labem zastoupena firmou GridServices, s.r.o., Brno (plynárenské zařízení na pozemku parc.        č.
389). Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

Usnesení č. 17/9
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí výběr komise a schválilo nabídku firmy Enuma Elis, s.r.o., Lanova
2061, Praha  110 00,  IČ:  01688260 za cenu 330.330,-  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 stavební práce s názvem  “Chceme u nás v Sudicích, vidět řadu
cvičících“. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 17/10
Zastupitelstvo  obce  Sudice  bere  na  vědomí  žádost  o  podporu  na  provoz  Linky  bezpečí,  z.s.  a  rozhodlo
neposkytnout finanční dar.

Usnesení č. 17/11
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí návrh p. Tomáše Zipse na parkování aut na ul. Stiborské a na ul.
Hlavní, před bytovkou čp. 177.  



Usnesení č. 17/12
Zastupitelstvo  obce  Sudice  schválilo  pronájem  a  následně  požádat  o  odkup  pozemku  parc.č.  448/2  vedle
Památníku osvobození (tank).

Usnesení č. 17/13
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace týkající se odkupu vodárenského zařízení (ČOV).
 
Usnesení č. 17/14
Starosta  obce  Sudice  jmenoval  p.  Davida  Vaníčka,  pí.  Barboru  Balarinovou  a  pí.  Ivetu  Kryštofovou  členy
Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Sudice, příspěvkové organizace na období 2017 - 2019 za
zřizovatele.

Usnesení č. 17/15
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přípravu Obecně závazné vyhlášky o zákazu podomního prodeje.

Usnesení č. 17/16
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí pořízení reprezentativních leteckých snímků v rámci akce „Hlučínsko
z nebe“.

Usnesení č. 17/17
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí sponzorské dary věnované Základní škole a Mateřské škole Sudice za
duben a květen 2017.

Usnesení č. 17/18
Zastupitelstvo  obce  Sudice  schválilo  nabídku  firmy  Zahradní  posezení,  s.r.o.  na  výrobu  zahradního
(odpočinkového) posezení v katastru obce Sudice, v počtu  2 ks  a umístit toto posezení u Památníku osvobození
a kluziště.

Usnesení č. 17/19
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 634/1 o výměře 1598 m2.

Usnesení č. 17/20
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o pozemkových úpravách v k.ú. Sudice.

Usnesení č. 17/21
Zastupitelstvo  obce  Sudice  ruší  výběrové  řízení  ze  dne  24.4.2017,  z důvodu  chybného  zadání  a  schvaluje
nabídku firmy p. Miroslava Kubného na výměnu oken v tělocvičně ZŠ a MŠ Sudice ve výši 270.823,- Kč (vč.
DPH). Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

Usnesení č. 17/22
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo nákup a instalaci nových dopravních značek od firmy Dominotrans Opava,
s úpravou nabídky bez retardérů. 

Usnesení č. 17/23
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace Moravskoslezského kraje na rekonstrukci cesty směrem na
Sciborzice Wielkie.

Usnesení č. 17/24
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 3/2017 dle zápisu.

Usnesení č. 17/25
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí informaci o přípravě voleb přísedících Okresního soudu v Opavě na
období 2017 – 2021, případně možnost navržení jednoho kandidáta do této funkce. Zastupitelstvo obce nikoho
nenavrhlo.

Usnesení č. 17/26
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí informaci o výzvě k podání žádosti o dotaci na obnovu sportovní
infrastruktury z MMR ČR a schválilo podat návrh dotace na rekonstrukci tělocvičny. 

Petr Halfar
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starosta

Ověřovatelé: 
                           Petr Weimann          _____________________     

   
                           Barbora Balarinová       _____________________
   
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu. 
Přítomno: 9 z 9 členů ZO

Zapsala: Šárka Hlubocká
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