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Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 24.02.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
 
Přítomno:   6 členů ZO 
Občané: 3 
Ověřovatelé: p. Herbert Švančar a pí. Iveta Kryštofová  
 
 
Usnesení č. 19/1 
Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Herberta Švančaru a pí. Ivetu Kryštofovou, 
zapisovatelkou p. Šárku Hlubockou. 
 
Usnesení č. 19/2 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 19. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 24.02.2014. 
 
Usnesení č. 19/3 
Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: Ing. Emil Josefus 
– předseda, členové – p. Jiří Zips a pí. Balarinová Barbora. 
 
Usnesení č. 19/4 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí zprávu o plnění úkolů z 18. jednání Zastupitelstva obce Sudice 
konaného dne 09.12.2013.  
 
Usnesení č. 19/5 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přezkoumání hospodaření obce Sudice za rok 2013 bez výhrad. 
  
Usnesení č. 19/6 
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje výsledky inventarizace majetku obce Sudice se stavem k 31.12.2013. 
 
Usnesení č. 19/7 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2013. 
 
Usnesení č. 19/8 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 1/2014 dle zápisu. 
 
Usnesení č. 19/9 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2014. 
 
Usnesení č. 19/10 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ na rok 2014. 
 
Usnesení č. 19/11  
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozdělení neinvestiční dotace občanským sdružením na rok 2014 ve výši: 

- TJ Sokol Sudice    50.000,- Kč 
- Sbor dobrovolných hasičů   25.000,- Kč 
- Myslivecké sdružení    15.000,- Kč 
- ZO AVZO TSČ ČR Střelecký klub Sudice  10.000,- Kč 

Starosta se pověřuje podepsáním smluv o poskytnutí neinvestiční dotace občanským sdružením na rok 2014. 
 
Usnesení č. 19/12 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo smlouvu o převodu majetku mezi obcí Sudice a Sdružení obcí Hlučínska. 
 
Usnesení č. 19/13 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo smlouvu o dílo na tvorbu GIS obce Sudice pro rok 2014 s firmou DIGIS, 
spol. s r.o. Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy o dílo.  
 
Usnesení č. 19/14 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zajištění dopravní obslužnosti nad rámec obslužnosti kraje v rámci ODIS na 
rok 2014: 

1. ARRIVA a.s. Ostrava ve výši 34.379,- Kč vč. DPH 
2. TQM – holding s.r.o. Opava ve výši 20.193,- Kč vč. DPH 

Starosta se pověřuje podpisem dodatků ke smlouvám.  
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Usnesení č. 19/15 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zpracovat projekt na výsadbu zeleně kolem Obecního úřadu v Sudicích       
a pokud bude vyhlášená dotace z Ministerstva pro místní rozvoj podat žádost o dotaci na tento projekt. 
 
Usnesení č. 19/16 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo z 10 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 “Zateplení bytovky – čp. 38 
na Náměstí v Sudicích“ s firmou KV-STAV, Hlavní 656/116, Štěpánkovice, IČ: 28609093 za cenu nejvýše 
přípustnou 359.887,- Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy  o dílo. 
 
Usnesení č. 19/17 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo z 9 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 “Zateplení bytovky – čp. 
152 na Náměstí v Sudicích“ s firmou KV-STAV, Hlavní 656/116, Štěpánkovice, IČ: 28609093  za cenu nejvýše 
přípustnou 461.827,- Kč vč. DPH.  Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy  o dílo. 
 
Usnesení č. 19/18 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo ze 2 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 podlahy v 
knihovně“ s firmou Jiří Machů – podlahy, Jánská 2328/38, 747 01 Opava předměstí za cenu nejvýše přípustnou 
53.959,- Kč vč. DPH . Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy  o dílo. 
 
Usnesení č. 19/19 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo ze 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 “Rekonstrukce oplocení 
fotbalového hřiště“ s firmou Býma Dalibor, Sudice, za cenu nejvýše přípustnou 206.450,- Kč vč. DPH, se 
zárukou 60 měsíců na dílo.  Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy  o dílo. 
 
Usnesení č. 19/20 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo konání Sudického odpustu a realizaci ohňostroje za cenu do 15.000,- Kč vč. 
DPH.  
 
Usnesení č. 19/21 
Zastupitelstvo obce Sudice: 

- schválilo souhlas s povolením stavby jednopruhové komunikace mezi obcí Rohov a Krzanowice na 
pozemku parc. č. 584, která je majetkem obce Sudice 

- schválilo zpevnění polní komunikace mezi Sudicemi a Rohovem, které bude provádět obec Rohov 
na parcelách v majetku naší obce a výsadbu stromů 

- zamítlo prodej pozemků, ve vlastnictví obce Sudice na k.ú. Rohov a nabízí další jednání                 
o pozemcích obce Sudice 

 
Usnesení č. 19/22 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo nepřipojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 
 
Usnesení č. 19/23 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 

- tříkrálovou sbírku z ledna r. 2014, kdy se vybralo 25.168,- Kč 
- sběr oděvů z kontejneru na oděvy, kde se nasbíralo za měsíc listopad a prosinec 134 kg  

 
Usnesení č. 19/24 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí vyhlášení konkursu na ředitele/ku Základní školy a Mateřské školy 
v Sudicích s nástupem od 1. května 2014 a určilo druhého člena do konkurzní komise – Ing. Emila Josefuse, 
(náhradníka Ing. Milana Černohorského). 
 
Usnesení č. 19/25 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 

- žádost paní ředitelky Základní školy a Mateřské školy v Sudicích o povolení převodu finančních 
prostředků k dorovnání hospodářského výsledku za rok 2013 

- rekonstrukci elektroinstalace v učebně počítač základní školy v Sudicích 
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Usnesení č. 19/26 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 

- blížící se termín konce podpory systému Windows XP a jeho přeinstalování na nový operační 
systém Windows 7 u  pěti počítačů a dvou notebooků Obecního úřadu 

- možnost zbourání staré hospodářské budovy u evangelické školy na Třebomské ulici, která je 
v havarijním stavu 

 
Usnesení č. 19/27 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vícepráce na rekonstrukci sociálního zařízení Obecního úřadu v Sudicích, 
ve výši 24.747,- Kč včetně DPH. 
 
Usnesení č. 19/28 
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje zapojení se do Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, Oblast podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání, kde cílem je rozvoj vzdělávání na 
venkově. 
 
Usnesení č. 19/29 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 

- možnost prodeje staré mateřské školy s možností přestavby na startovací byty 
- vyčištění staré švestkové aleje zaměstnanci obce a výsadba nových ovocných stromů 

 
Usnesení č. 19/30 
Zastupitelstvo obce Sudice zamítlo poskytnutí finanční podpory na humanitární aktivity na Ukrajině v Kyjevě. 
 
Usnesení č. 19/31 
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
uvolnění finančních prostředků pro náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou dle § 79 odst. 5 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na základě žádosti starosty obce pana Petra Halfara, který z důvodu 
nemoci nemohl část dovolené (11 dnů) vyčerpat v průběhu kalendářního roku 2013. 
 
 
 
 
 
           Petr Halfar 
              starosta 
 
 
 
Ověřovatelé:  
                       Herbert Švančar _____________________          
       
                       Iveta Kryštofová      ____________________ 
 
 
 
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     
Přítomno: 6 z 9 členů ZO        
Zapsala: Šárka Hlubocká 


