
Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 11.05.2009 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
Usnesení 20/1 - Zastupitelstvo obce Sudice určilo: 
Ověřovatelé zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 11.05.2009: 
Ing. Milan Černohorský, p. Vilém Mikluš 
 
Usnesení 20/2 - Zastupitelstvo obce schválilo: 
Program 20. zasedání Zastupitelstva obce Sudice rozšířený o body dle zápisu. 
 
Usnesení 20/3 - Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo:  
Členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
p. Radek Havala – předseda, členové p. Marta Švarcová, Ing. Emil Josefus 
 
Usnesení 20/4 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Zprávu o plnění úkolů z 19. jednání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 20.04.2009 
 
Usnesení  20/5 – Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo :  
O přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 400.000,00 Kč z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2009“ na realizaci 
projektu: „Rekonstrukce víceúčelového zařízení v Sudicích“ . Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.  
 
Usnesení  20/6 – Zastupitelstvo obce Sudice schválilo :  
Realizaci projektu „Vytvoření počítačové učebny pro výuku informačních technologií a jazyků“  příspěvkovou 
organizací  Základní školou a Mateřskou školou Sudice, v rámci Regionálního operačního programu  soudržnosti 
Moravskoslezsko a dále s postavením příspěvkové organizace coby žadatele o dotaci a příjemce dotace 
z rozpočtu Regionální rady regionu Moravskoslezsko, IČ 75082616, se sídlem Hrabákova 1/1861, 702 00  
Ostrava – Moravská Ostrava, na realizaci výše uvedeného projektu a za podmínek uvedených v potvrzení 
uzavřeném mezi obcí Sudice, jako zřizovatelem příspěvkové organizace a Základní školou a Mateřskou školou 
Sudice, příspěvkovou organizací, které bude podkladem žádosti o dotaci. Starosta se pověřuje podpisem. 
 
Usnesení 20/7 - Zastupitelstvo obce Sudice pověřuje : 
Starostu obce jednáním s Českou spořitelnou a.s. o vydání úvěrového příslibu na financování projektu Základní 
školy a Mateřské školy Sudice, příspěvkové organizace: „Vytvoření počítačové učebny pro výuku informačních 
technologií a jazyků“ z Regionálního operačního programu  ROP – Moravskoslezsko, Oblast podpory 4.1 – 
Rozvoj venkova 
 
Usnesení 20/8 - Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje: 

1) Smlouvu o partnerství, která bude uzavřena  mezi obcí Sudice a  Svazkem obcí mikroregionu 
Hlučínska-západ k realizaci a využití výstupů projektu „Dětská a víceúčelová hřiště na Hlučínsku–
Kravařsku“, včetně textu smlouvy. Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.  

2) Smlouvu o smlouvě budoucí o výpůjčce, která bude uzavřena  mezi obcí Sudice a  Svazkem obcí 
mikroregionu Hlučínska-západ na realizaci projektu „Dětská a víceúčelová hřiště na Hlučínsku–
Kravařsku, včetně textu smlouvy. Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.  

 
Usnesení 20/9 - Zastupitelstvo obce Sudice revokuje: 
Usnesení č. 19/9 a usnesení č. 19/10  
 
Usnesení 20/10 - 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 20/11 - Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje: Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2008 
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.  
 

   
Usnesení  20/12 -  Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo :  
Ze šesti předložených nabídek v rámci realizace „Typový projekt – Czech POINT - Kontaktní místo (Upgrade)“ 
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, s firmou VDI Meta – výrobní 
družstvo invalidů, 1. máje 670/128, 703 00  Ostrava za cenu 57.402,00 Kč vč. DPH.  Starostu pověřuje podpisem 
kupní smlouvy. 



 


