
Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 20.04.2009 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
Usnesení 19/1 - Zastupitelstvo obce Sudice určilo: 
Ověřovatelé zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 20.04.2009: 
p. Antonie Hladíková, p. Marta Švarcová 
 
Usnesení 19/2 - Zastupitelstvo obce schválilo: 
Program 19. zasedání Zastupitelstva obce Sudice rozšířený o body dle zápisu. 
 
Usnesení 19/3 - Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo:  
Členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
p. Radek Havala – předseda, členové p. Ing. Emil Josefus, p. Pavel Plachtzik 
 
Usnesení 19/4 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Zprávu o plnění úkolů z 18. jednání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 16.03.2009 
 
Usnesení  19/5 – Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí :  
Zprávu o finančním hospodaření Základní školy a Mateřské školy Sudice, příspěvkové organizace za rok 2008 
 
Usnesení  19/6 – Zastupitelstvo obce Sudice schválilo :  
Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Sudice, příspěvkové organizace za rok 2008,  kterým je 
zlepšený hospodářský výsledek ve výši 97.952,67 Kč, z toho 88.006,53 Kč v hlavní činnosti a 9.946,14  Kč ve 
vedlejší činnosti. Zlepšený hospodářský výsledek  bude převeden ve výši 80 % do rezervního fondu a 20 % do 
fondu odměn.  
 
Usnesení 19/7 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí : 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sudice za rok 2008, provedeného Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje v Ostravě dne 16.03.2009. 
 
Usnesení 19/8 - Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje: 
Závěrečný účet obce Sudice za rok 2008 s výrokem souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.   
 
Usnesení 19/9 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 

1. Zprávu o kontrole hospodaření Sdružení obcí Hlučínska za rok 2008 provedené Krajským úřadem MSK 
v Ostravě, odborem kontroly a interního auditu ze dne 9.3.2009.  

2. Zprávu Revizní komise při Sdružení obcí Hlučínska ze dne 3.3.2009 o kontrole hospodaření SOH za 
rok 2008.  

 
Usnesení 19/10 - Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje: 
Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2008 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez 
výhrad.  

   
Usnesení  19/11 -  Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo :  
Rozhodlo ze čtyř podaných 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 kompletní zpracování žádosti o dotaci na realizaci akce „Přístavba, nástavba a stavební úpravy 
obecního domu v Sudicích, parc. č. 409, 410“ se subjektem KP projekt s.r.o., IČ: 26064600, sídlo podnikání 
Riegrova 1756/51, České Budějovice, pobočka Ostrava, za cenu nejvýše přípustnou  35.000,00 Kč bez DPH za 
zpracování kompletní žádosti (splatnost po přijetí žádosti bez formálních vad) úspěšnostní provize ve výši 
45.000,00 Kč bez DPH (splatnost dnem obdržení vyjádření o schválení žádosti, v případě neschválení není 
nárokovatelné.  Starostu pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 
 

Usnesení  19/12 -  Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo : 
Ze tří podaných 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 kompletní realizaci výsadby 45 stromů a 160 keřů včetně práce na pozemku parc. č. 10029, se subjektem 
Okrasná školka Oldřišov, Hlinská 35, 747 33  Oldřišov, za cenu nejvýše přípustnou 245.069,00 Kč vč. DPH. 
Starostu pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 
 
Usnesení 19/13 -  Zastupitelstvo obce Sudice schválilo : 
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na financování projektu Dětská a víceúčelová hřiště na Hlučínsku 
- Kravařsku, uzavřenou mezi obcí Sudice a Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska - západ, se sídlem Kravaře, 
Náměstí 43, PSČ 747 21, IČ  70964611, včetně textu smlouvy a pověřuje starostu k jejímu podpisu.  
 



 


