
 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 25.06.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
 
Přítomno:  6 členů ZO 
Občané:  2 
Ověřovatelé: p. Jiří Zips a p. Barbora Balarinová  
 
 
 
Usnesení č. 21/1 
Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Jiřího Zipse a p. Barboru Balarinovou, zapisovatelkou    
p. Šárku Hlubockou. 
 
Usnesení č. 21/2 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 21. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 25.06.2014. 
 
Usnesení č. 21/3 
Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
Ing. Emil Josefus – předseda, členové – p. Erich Baránek, Ing. Milan Černohorský. 
 
Usnesení č. 21/4 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí zprávu o plnění úkolů z 20. jednání Zastupitelstva obce Sudice 
konaného dne 12.05.2014.   
 
Usnesení č. 21/5 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí:  

- Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ za rok 2013  
- Zápis kontrolní komise z kontroly hospodaření za období roku 2013 Svazku obcí mikroregionu 

Hlučínska – západ 
 

Usnesení č. 21/6 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí:  

- Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ za rok 2012  
- Zápis kontrolní komise z kontroly hospodaření za období roku 2012 Svazku obcí mikroregionu 

Hlučínska – západ 
 
Usnesení č. 21/7 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o neschválení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 
z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova pro rok 2014 na dětské hřiště (vedle tenisového kurtu                 
u fotbalového hřiště). 
  
Usnesení č. 21/8 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí na realizaci 
projektu „Výsadba jednostranné aleje v obci Sudice“.  
 
Usnesení č. 21/9  
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o možném pronájmu parcely č. 490 o rozloze 66 m2 v k.ú. 
Sudice od pana Jiřího Halfara, kde stojí památník Československých tankistů a navrhuje další jednání s panem 
Jiřím Halfarem. 
 
Usnesení č. 21/10 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přijetí dotace a termín prací, do 31.08.2014, při modernizaci učebny fyziky, 
chemie a přírodopisu Základní školy a Mateřské školy Sudice, příspěvkové organizace, v rámci 2.1.1. Rozvoj 
infrastruktury pro vzdělávání v rámci výzvy Modernizace vybavení ZŠ pro výuku přírodovědných a technických 
předmětů.  
 
Usnesení č. 21/11  
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zájem pana Dudy o odkoupení části parcely č. 171/1 v k.ú. Sudice, 
prodej této parcely se bude řešit až po dodání písemné žádosti. 
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Usnesení č. 21/12 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí nabídku firmy DIGIS na převedení stávajících GIS dat obce Sudice 
ze systému PROMEBA do projektu GIS AMEServer.  
   
Usnesení č. 21/13 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí nabídku firmy TINRES, s.r.o., Ratíškovice na opravu asfaltových 
povrchů 
 
Usnesení č. 21/14 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí nabídku Ing. Jiřího Křupky na zpracování energetických štítků, dle 
vyhlášky č. 78/2013 Sb., ke všem budovám v majetku obce Sudice, starosta se pověřuje zjištěním dalších 
konkrétních nabídek.    
 
Usnesení č. 21/15 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí nabídku firmy Extéria Ostrava na vypracování chybějících směrnic 
v oblasti BOZP pro obec Sudice, starosta se pověřuje zjištěním dalších konkrétních nabídek. 
 
Usnesení č. 21/16 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 3/2014 dle zápisu. 
 
Usnesení č. 21/17 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo pachtovní smlouvu s firmou Gypstrend, s.r.o., Kobeřice, o pronájmu 
zemědělských pozemků. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.  
 
Usnesení č. 21/18 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o zvolení nové školské rady v Základní škole a Mateřské 
škole Sudice, příspěvkové organizace, na období školního roku 2014/15 – 2016/17.   
 
Usnesení č. 21/19 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o projektu zateplení Základní školy a Mateřské školy 
v Sudicích.  
 
Usnesení č. 21/20 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o ukončení a vyúčtování dotace projektu „Obec Sudice – 
biologicky rozložitelný odpad“ (kompostéry). 
  
Usnesení č. 21/21  
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 

- informaci o rozpočtovém určení daní ZŠ a MŠ v Sudicích 
- informace o dotaci projektu „Modernizace učebny fyziky, chemie a přírodopisu“ v rámci 2.1.1. Rozvoj 

infrastruktury pro vzdělávání - Modernizace vybavení ZŠ pro výuku přírodovědných a technických 
předmětů 

- informaci o rekonstrukci šaten v ZŠ a MŠ Sudice a oprava elektrického vedení v učebně PC    
 
Usnesení č. 21/22 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 

- informace o zveřejnění inzerátu na skleněné lustry z bývalé zasedací místnosti 
- odchod pana faráře Lucjana Lasoně z naší farnosti – červenec 2014 
- stížnost paní Nepilové na zavodněnou zahradu, kterou má díky zavedení kanalizace v obci 

 
 
        Petr   H a l f a r 
              starosta 
 
 
Ověřovatelé:       Jiří Zips                              ___________________________         

 
Barbora Balarinová   ___________________________ 

 
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     
Přítomno: 6 z 9 členů ZO 
      
Zapsala: Šárka Hlubocká 


