
Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 09.12.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
 
Přítomno:   9 členů ZO 
Občané: 3 
Ověřovatelé: p. Erich Baránek a p. Jiří Zips  
 
 
Usnesení č. 18/1 
Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Ericha Baránka a p. Jiřího Zipse, zapisovatelkou p. Šárku 
Hlubockou. 
 
Usnesení č. 18/2 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 18. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 09.12.2013. 
 
Usnesení č. 18/3 
Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: Ing. Emil Josefus 
– předseda, členové – p. Pavel Plachtzik, pí. Iveta Kryštofová a vzalo na vědomí zprávu o plnění úkolů z 17. 
zasedání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 07.10.2013. 
 
Usnesení č. 18/4 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 30.09.2013 
 Příjmy ve výši 7,864.000,00 Kč, tj. 92% 
 Výdaje ve výši 6,134.600,00 Kč, tj. 71% 
 
Usnesení č. 18/5 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo:  

1. Cenovou nabídku fa Marius Pedersen a.s. na zajištění provozu systému shromažďování, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2014.  

2. Kalkulaci místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání      
a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014. 

3. Smluvní ceny pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby oprávněné k podnikání, které se zapojí 
do systému likvidace komunálního odpadu zavedeného obcí Sudice dle kalkulace pro rok 2014.  

 
Usnesení č. 18/6 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo žádost ZŠ a MŠ Sudice, příspěvkové organizace a předfinancování  obce     
o dotaci na modernizaci učebny fyziky, chemie a přírodopisu v rámci 2.1.1. Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání 
v rámci výzvy Modernizace vybavení ZŠ pro výuku přírodovědných a technických předmětů s 15% 
spolufinancováním obce – 137.092,23 Kč, škola 85% - 776.855,96 Kč, celkem - 913.948,19 Kč a 5-ti letou 
udržitelností.  
 
Usnesení č. 18/7 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo celkový rozpočet obce na rok 2014 jako schodkový: a to příjmy ve výši 
7,592.300,00 Kč, výdaje ve výši 8,982.700,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt ve výši 1,390.400,00 
Kč z přebytku roku 2013. 
 
Usnesení č. 18/8 
Zastupitelstvo obce Sudice vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 ze dne 09.12.2013 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
s účinností od 01.01.2014. 
 
Usnesení č. 18/9  
Zastupitelstvo obce Sudice Schválilo aktualizaci Strategického plánu obce Sudice. 
 
Usnesení č. 18/10 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo podání žádosti o dotaci pro rok 2014 z Ministerstva pro místní rozvoj – na 
realizaci projektu „Dětské hřiště“.  
 
Usnesení č. 18/11 

1. Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo příjmout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje pro rok 2013 na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce Sudice ve výši 98.600,00 Kč za podmínky, že Zastupitelstvo 
Moravskoslezského kraje rozhodne o poskytnutí dotace. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 

2. Zastupitelstvo obce Sudice schválilo cenovou nabídku firmy Požární bezpečnost s.r.o. na vybavení pro 
hasiče v celkové výši  99.059,- Kč s DPH. 
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Usnesení č. 18/12 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo ze 4 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 “Rekonstrukce sociálního zařízení 
Obecního úřadu“ s firmou DUO-STAV, IČ 25357522, U lučního mlýna 12, 746 01 Opava, za cenu nejvýše 
přípustnou 192.194,- Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 18/13 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo poskytnutí neinvestiční dotace římskokatolické církvi na opravu varhan 
v kostele sv. Jana Křtitele ve výši 50.000,- Kč. Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
Usnesení č. 18/14 
Zastupitelstvo obce schválilo žádost p. Tomáše Zipse o finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 18/15 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo výsledky z pracovního setkání zastupitelů ze dne 29.06.2013. 
 
Usnesení č. 18/16 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo navýšení objemu financí víceprací na opravu chodby Obecního úřadu 
Sudice ve výši 129.993,- Kč. 
 
Usnesení č. 18/17 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 4/2013 dle zápisu. 
 
Usnesení č. 18/18 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životního prostředí. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy č. 13161824 ze dne 26.11.2013.     
 
Usnesení č. 18/19 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí oznámení SmVaK Ostrava a.s. o změně ceny vodného a stočného 
od 1.1.2014. Vodné 38,04 Kč (vč. 15% DPH) a stočné 35,05 Kč (vč. 15% DPH). Výše DPH bude uplatněna dle 
legislativy platné od 1.1.2014. 
 
Usnesení č. 18/20 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce Sudice se 
stavem k 31.12.2013 a složení inventarizačních komisí.  
 
Usnesení č. 18/21 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zpracování žádosti Ing. Jiřím Knoppem na „Výsadbu jednostranné aleje 
v obci Sudice“. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 18/22 
Zastupitelstvo obce Sudice souhlasí:  

1. Se vstupem obce Sudice do Místní akční skupiny Hlučínsko jako právoplatný člen s hlasovacím právem  
ke dni 1. ledna 2014. 

2. Se strategickým plánem Místní akční skupiny Hlučínsko, bylo seznámeno se zněním Stanov Místní 
akční skupiny Hlučínsko a zavazuje se uhradit členské příspěvky, které jsou stanoveny pro rok 2014 ve 
výši 5.000,- Kč na člena. 

 
Usnesení č. 18/23 
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje starostu obce Sudice p. Petra Halfara k zastupování obce v Místní akční 
skupině Hlučínsko. 
 
Usnesení č. 18/24 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace podané starostou: 
1. Žádost o příspěvek Záchranné stanice a centrum ekologické výchovy 
2. Náhradní svoz odpadů o vánocích – sobota 21.12.2013 
3. Kontejner firmy REVENGE a.s. na textil, obuv nebo hračky umístěný vedle prodejny TUTY 
 
 
 
           Petr Halfar 
              starosta 
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Ověřovatelé:  
                       Erich Baránek _____________________          
       
                       Jiří Zips          _____________________ 
 
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     
Přítomno: 9 z 9 členů ZO        
Zapsala: Šárka Hlubocká 


