
Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 16.03.2009 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
Usnesení 18/1 - Zastupitelstvo obce Sudice určilo: 
Ověřovatelé zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 16.03.2009: 
Ing. Emil Josefus, p. Pavel Plachtzik 
 
Usnesení 18/2 - Zastupitelstvo obce schválilo: 
Program 18. zasedání Zastupitelstva obce Sudice rozšířený o body dle zápisu. 
 
Usnesení 18/3 - Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo:  
Členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
p. Radek Havala – předseda, členové p. Antonie Hladíková, p. Vilém Mikluš 
 
Usnesení 18/4 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Zprávu o plnění úkolů z 17. jednání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 15.12.2008 
 
Usnesení  18/5 – Zastupitelstvo obce Sudice schválilo :  
Aby připomínka p. Františka Petroše, kterou podal na jednání dne 15.12.2008 proti zápisu z jednání dne 
19.11.2008, byla přiložena k tomuto zápisu. 
 
Usnesení  18/6 – Zastupitelstvo obce Sudice schválilo :  
Výsledky inventarizace majetku obce Sudice se stavem k 31.12.2008. 
 
Usnesení 18/7 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo : 
Rozdělení neinvestiční dotace občanským sdružením na rok 2009 ve výši: 

- TJ Sokol Sudice    45.000,00 Kč 
- Sbor dobrovolných hasičů   25.000,00 Kč 
- Myslivecké sdružení      10.000,00 Kč 
- ZO AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice  20.000,00 Kč 

 
Rozdělení neinvestiční dotace registrovaným církvím na rok 2009 ve výši: 
 - Římskokatolická farnost Sudice   55.000,00 Kč 

- Pravoslavná církev Sudice       5.000,00 Kč 
Starosta se pověřuje podepsáním smluv o poskytnutí neinvestiční dotace občanským sdružením a registrovaným 
církvím na rok 2009.  
 
Usnesení 18/8 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Zadat firmě DIGIS, spol. s r.o. Ostrava – Poruba činnosti uvedené pod bodem 1 (aktualizace map katastru 
nemovitostí nad k. ú. Sudice 1x ročně), bod 2 (Zpracování a vložení inženýrských sítí (voda a kanalizace 
SmVaK) do prohlížeče GIS, bod 4 Zpracování a vložení dat Pasportu místních komunikací do prohlížeče GIS a 
bod 5 (zákaznická podpora zahrnující drobné změny, úpravy, převody, grafické výstupy, školení apod.) podle 
návrhu Smlouvy o dílo č. SUD09_SOD na tvorbu GIS obce Sudice v roce 2009 v celkové ceně 33.915,00 Kč.  
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy o dílo. 
 
Usnesení 18/9 - Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje: 
Podání žádosti o dotaci na výstavbu infrastruktury Zámecká II. z programu Ministerstva pro místní rozvoj na 
podporu výstavby technické infrastruktury pro rok 2009. 

   
Usnesení  18/10 -  Zastupitelstvo obce Sudice zamítlo :  
Žádost manželů Hrušťákových o odkoupení pozemku parcely č. 46/1 zahrada o výměře 181 m2  v k.ú. Sudice 
z důvodu, že pozemek je součástí schválené územní studie rodinných domků a prodej této parcely by narušil 
plánované výměry stavebních pozemků v této lokalitě.  
 
Usnesení  18/11 -  Zastupitelstvo obce Sudice 
Ukládá starostovi oslovit zájemce o stavební pozemek parcely č. 47/1 v k.ú. Sudice, aby podali cenovou nabídku 
za m2 stavebního pozemku. 
 
 
 



 
Usnesení 18/12 -  Zastupitelstvo obce Sudice zamítlo  : 
Žádost manželů Jany a Emila Wolfových  o odprodej části pozemku parc. č. 355 ostatní plocha, ostatní 
komunikace z důvodu, že na pozemku vedou inženýrské sítě – ST plynovod. 
 
Usnesení 18/13 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Ze tří předložených cenových nabídek na geodetické zaměření polních cest na katastru obce Sudice zadat 
zaměření polních cest geodetické firmě GEOMETRA Opava, spol. s r.o., Masařská 19, 746 01  Opava s nejnižší 
cenovou nabídkou ve výši 79.998,00 Kč.  
 
Usnesení 18/14 - Zastupitelstvo obce Sudice ukládá : 
Starostovi obce jednat s projektovou firmou na úpravě projektu a snížení rozpočtových nákladů na cca 9 mil. Kč 
a znovu oslovit firmy na zpracování kompletní žádosti o dotaci z  ROP NUTS II Moravskoslezsko, Prioritní osa 
4, Oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova – Zaměření výzvy: Školství a volnočasové aktivity, občanská vybavenost 
a veřejná prostranství na projektový záměr: Přístavba, nástavba a stavební úpravy obecního domu v Sudicích, 
parc. č. 409, 410 
 
Usnesení 18/15 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Účast obce Sudice ve společném projektu Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko – západ na realizaci dětského 
hřiště z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko, Prioritní osa 4, Oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova s tím, že 
maximální uznatelné výdaje projektu budou činit 2,745.000,00 Kč a obec Sudice se zavazuje ke 
spolufinancování ve výši 10 % uznatelných nákladů, což představuje částku cca 275.000,00 Kč. 
 
Usnesení 18/16 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo:  
Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z  programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje 2009, dotační titul 2 na předmět dotace - rekonstrukci víceúčelového zařízení čp. 125 
v Sudicích o celkových rozpočtových nákladech ve výši 670.000,00 Kč s tím, že požadovaná výše dotace činí 
400.000,00 Kč, což je 59,7 % z celkově uznatelných nákladů a obec se zavazuje ke spolufinancování ve výši 
270.000,00 Kč, tj. 40,3 %.  
 
Usnesení 18/17 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo:  
Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy venkova, dotační 
titul 4 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci na předmět dotace rekonstrukce kříže z roku 1892 a 
Mariánského sloupu v Sudicích o celkových rozpočtových nákladech ve výši 330.000,00 Kč s tím, že 
požadovaná výše dotace činí 231.000,00 Kč, což je 70 % z celkově uznatelných nákladů a obec se zavazuje ke 
spolufinancování ve výši 99.000,00 Kč, tj. 30 %.  
 
Usnesení 18/18 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Podání žádosti o dotace z rozpočtu Ministerstva životního prostředí z Programu péče o krajinu v letech 2009 – 
2011 na zřízení krajinného prvku na pozemku parc. č. 10029 v k.ú. Sudice.  
 
Usnesení 18/19 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Bezplatně převést z majetku obce Sudice do majetku Moravskoslezského kraje budovu čp. 32 na pozemku parc. 
č. 384 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 438 m2 a pozemky parc. č. 384 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
438 m2 a 383 zahrada o výměře 469 m2 za předpokladu, že budou mít zájem objekt zrekonstruovat a využívat 
pro účely zajištění sociálního bydlení pro hendikepované občany.  
 
Usnesení 18/20 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Zaměstnat z evidence Úřadu práce v Opavě pět zaměstnanců na veřejně prospěšné práce a podle § 102 odst. 2 
písm. j) a v souladu s § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanoví počet 6 
zaměstnanců obce k 1.4.2009, 7 zaměstnanců k 15.4.2009 a 8 zaměstnanců k 15.5.2009. Čtyři zaměstnanci 
zaměstnaní na dohodu o provedení práce s účinností od 1.4.2009. 
 
Usnesení 18/21 - Zastupitelstvo obce Sudice zamítlo: 
Žádost Ing. Martina Ziranky o snížení počtu popelnic v rámci přihlášení se do systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Sudice.  
 



 


