
Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 11.12.2017 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno: 9 členů ZO 

Občané: 4 

Ověřovatelé: p. Pavel Plachtzik a p. Jiří Zips  

 

Usnesení č. 20/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Pavla Plachtzika a p. Jiřího Zipse, zapisovatelkou p. 

Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 20/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 20. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 11.12.2017. 

 

Usnesení č. 20/3 

Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: Ing. Emil Josefus 

– předseda, členové – p. Iveta Kryštofová a p. David Vaníček.  

 

Usnesení č. 20/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 19. jednání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 09.10.2017.  

 

Usnesení č. 20/5 

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 2018.  

2. Kalkulaci místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání      

a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2018. 

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 2018.  

 

Usnesení č. 20/6 

Zastupitelstvo obce Sudice vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 ze dne 11.12.2017 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

s účinností od 01.01.2018. 

 

Usnesení č. 20/7 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 30.09.2017: 

 Příjmy ve výši 9,414.700,00 Kč, tj. 88 % 

 Výdaje ve výši 7,846.500,00 Kč, tj. 63 % 

 

Usnesení č. 20/8 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí "Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ pro rok 2018" 

a "Střednědobý výhled rozpočtu  Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ na období 2019-2023“. 

 

Usnesení č. 20/9 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo „Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Sudice na období let 2018 – 2020“. 

 

Usnesení č. 20/10 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo „Rozpočet ZŠ a MŠ Sudice na rok 2018“. 

 

Usnesení č. 20/11  

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo „Střednědobý výhled rozpočtu obce Sudice na období let   2018 – 2021“. 

 

Usnesení č. 20/12  

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo „Rozpočet obce Sudice na rok 2018“ jako schodkový: a to příjmy ve výši 

9,694.500,00 Kč, výdaje ve výši 12,695.900,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 3,001.400,00 Kč bude 

pokryt z přebytku roku 2017. 

 

Usnesení č. 20/13 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo aktualizaci Strategického plánu obce Sudice. 

 

Usnesení č. 20/14 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej parcely č. 634/1 za cenu 300,-Kč/m
2
 manželům Ogurčákovým. 

Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy.  
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Usnesení č. 20/15 

Zastupitelstvo obce Sudice zamítlo prodej parcely č. 143 o výměře 229 m
2
 panu Hermannovi. 

 

Usnesení č. 20/16 

Zastupitelstvo obce Sudice  

a) schválilo přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z Programu rozvoje regionů - „V tělocvičně 

cvičíme, svoje zdraví tužíme“. 

b) bere na vědomí výběr komise a schválilo nabídku firmy DOR-SPORT s.r.o, Bruzovice, IČ: 60774151 

za cenu 1,908.213,- Kč vč. DPH, výběr 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 “V tělocvičně cvičíme, svoje zdraví tužíme“. 

Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení č. 20/17 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí výběr komise a schválilo nabídku firmy KOBIT, spol.s.r.o, Praha, IČ: 

44792247 za cenu 5,793.480,- Kč (vč. DPH, výběr 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 “READY TO HELP“. Starosta se pověřuje podpisem 

Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení č. 20/18 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo žádost o sponzorský dar Charity Opava a rozhodlo poskytnout částku 

3.000,- Kč jako finanční dar. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 20/19 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zápis kontrolního výboru. 

 

Usnesení č. 20/20 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn za výkon funkce členů 

zastupitelstva a rozhodlo, aby odměny pro neuvolněné zastupitele byly v nezměněné výši do konce volebního 

období.  

 

Usnesení č. 20/21 

Zastupitelstvo obce Sudice: 

- zamítlo přeložení nadzemního vedení NN do kabelového zemního u realizace stavby „Sudice, Náměstí, 

ul. Hlavní, obnova NN“ 

- souhlasí s přeložkou vodovodu u realizace stavby „Sudice, Třebomská, Ratibořská, obnova NN“ 

- souhlasí se vstupem do ochranného pásma kanalizace v rámci realizace stavby „Sudice, Třebomská, 

Ratibořská, obnova NN“ 

 

Usnesení č. 20/22 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o poskytnutí úvěru č. 0317512469. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy.  

 

Usnesení č. 20/23 

Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo hledat jinou variantu rozšíření parkoviště u ZŠ a MŠ Sudice. 

 

Usnesení č. 20/24 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 5 /2017 dle zápisu. 

 

Usnesení č. 20/25 

Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí oznámení SmVaK Ostrava a.s. o změně ceny vodného a stočného 

od 01.01.2018. Vodné 42,64 Kč (vč. 15% DPH) a stočné 38,43 Kč (vč. 15% DPH), celkem 81,07 Kč (vč. DPH). 

 

Usnesení č. 20/26 

Zastupitelstvo obce Sudice 

- bere na vědomí sponzorské dary věnované Základní škole a Mateřské škole Sudice za listopad 2017 

- souhlasí s přijetím peněžitého daru ZŠ a MŠ Sudice na nákup meteorologické stanice, která bude sloužit 

pro potřeby výuky fyziky, biologie a práci přírodovědného kroužku  

 

Usnesení č. 20/27 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí inventarizaci majetku obce Sudice se stavem k 31.12.2017 a složení 

inventarizačních komisí.  
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Usnesení č. 20/28 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí děkovný dopis hasičům obce Sudice od plk. Ing. Kamila Pastuszka a dopis 

p. Plachtzika o návrhu parkovacích míst na náměstí P.A. Jureczky. 

 

Usnesení č. 20/29 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje přijmout bezúplatné plnění dle smlouvy o bezúplatném převodu movitých 

věcí mezi Sdružením obcí Hlučínska a obcí Sudice a schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu movitých věcí 

mezi Sdružením obcí Hlučínska a obcí Sudice, na základě které Sdružení obcí Hlučínska od 1. 1. 2018 

bezúplatně převádí ze svého majetku soubor movitých věcí do majetku obce. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

 

Usnesení č. 20/30 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru na prodej pozemků parc.č. 217/1 o výměře 443 m
2
, 

parc.č. 217/4 o výměře 180 m
2
, parc.č. 217/5 o výměře 377 m

2
 a parc.č. 216 o výměře 830 m

2
 za cenu 177,- 

Kč/m
2
. 

  

 

 

 

Petr Halfar 

starosta 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  

                           Pavel Plachtzik          _____________________          

       

                           Jiří Zips                         _____________________ 

    

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno: .. z 9 členů ZO        

 

Zapsala: Šárka Hlubocká 

 


