
Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Sudice,
konaného dne 11.06.2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice

Přítomno: 8 členů ZO
Občané: 5
Ověřovatelé: p. David Vaníček a pí. Barbora Balarinová 

Usnesení č. 22/1
Zastupitelstvo  obce  Sudice  určuje  ověřovateli  zápisu p.  Davida  Vaníčka  a  pí.  Barboru  Balarinovou,
zapisovatelkou p. Šárku Hlubockou.

Usnesení č. 22/2
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 22. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 11.06.2018.

Usnesení č. 22/3
Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: Ing. Emil Josefus
– předseda, členové – p. Petr Weimann a pí. Iveta Kryštofová. 

Usnesení č. 22/4
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 21. jednání  Zastupitelstva obce Sudice,
konaného dne 12.03.2018. 

Usnesení č. 22/5
Zastupitelstvo obce Sudice:

- schválilo žádost  paní  ředitelky o dorovnání  rozpočtu  z důvodu snížení  počtu žáků ve školním roce
2018-2019

- bere na vědomí sponzorské dary věnované ZŠ a MŠ Sudice
- bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o provedení prověrky  u ZŠ a MŠ Sudice, p.o. 

Usnesení č. 22/6
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vypracování nových webových stránek obce Sudice.

Usnesení č. 22/7
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 31.03.2018:

Příjmy ve výši 4,073.100,00 Kč, tj. 36%
Výdaje ve výši 2,283.200,00 Kč, tj. 16% 

Usnesení č. 22/8
Zastupitelstvo  obce  Sudice  schválilo  účetní  závěrku  Základní  školy  a  Mateřské  školy  Sudice,  příspěvkové
organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017 

Usnesení č. 22/9
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo účetní závěrku obce Sudice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017.

Usnesení č. 22/10 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Závěrečný účet obce Sudice za rok 2017 s výrokem souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad, jak je uvedeno v zápise. 

Usnesení č. 22/11 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ za rok
2017, včetně veškerých příloh.

Usnesení č. 22/12
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje předložený návrh Stanov Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ. 

Usnesení č. 22/13
Zastupitelstvo obce Sudice 

a) schválilo  přijetí  dotace  z MSK  na  akci  –  „Rekonstrukce  chodníků  ul.  Stiborská  (IV.etapa)  a
rekonstrukce  dešťové kanalizace“. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy s MSK

b) bere na vědomí výběr komise a schválilo nabídku firmy Rosis s.r.o., Opava, IČ: 46576576 za cenu
932.449,- 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 realizaci projektu „Rekonstrukce chodníků ul. Stiborská (IV.etapa) a rekonstrukce  dešťové
kanalizace“. 



Usnesení č. 22/14
Zastupitelstvo obce Sudice:

a)  vybralo firmu Beton a kámen „AUG-FRED“, kamenictví, Kobeřice za cenu 109.206,- Kč (bez DPH)
na rekonstrukci památníku II. světové války na ul. Křanovské. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy
o dílo.

b) schválilo novou úpravu okolí památníku (zeleň a plot)

Usnesení č. 22/15
Zastupitelstvo  obce  Sudice  schválilo  pojišťovnu  Generali  Pojišťovna a.s.,  na  havarijní  pojištění  hasičského
vozidla TATRA 815 za cenu 43 098,- Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

Usnesení č. 22/16
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo dodatek na rozvoj GIS obce Sudice (převedení  stávajících dat  věcných
břemen do modulu Věcná břemena a pronájmy AMEServeru) za cenu 2.420,- Kč (vč. DPH) a dodatek č. 1 ke
smlouvě č. SUD18_SOD (GDPR). Starosta se pověřuje podpisem obou dodatků. 

Usnesení č. 22/17
Zastupitelstvo obce Sudice:

a) schválilo více a méněpráce u rekonstrukce tělocvičny v Sudicích – „V tělocvičně cvičíme, svoje zdraví
tužíme“ za cenu 145 572,- Kč (vč. DPH), vč. změny projektu. Starosta se pověřuje podpisem dodatku.

b) schválilo příkazní smlouvu na technický dozor s p. Jindřichem Blokešem z Kobeřic při rekonstrukci
tělocvičny za cenu 21.000,- Kč (bez DPH). Starosta se pověřuje podpisem Příkazní smlouvy.   

Usnesení č. 22/18
Zastupitelstvo  obce  Sudice  bere  na  vědomí  informace  o  rekonstrukci  mostu  na  silnici  I.  třídy  č.  46  přes
Oldřišovský potok a zamítá variantu objízdné trasy přes ul. Na Angru.

Usnesení č. 22/19
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo návrh Plánu rozvoje sportu v obci Sudice do roku 2022.

Usnesení č. 22/20
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo nájezd přes 3 schody na kočárky před hlavním schodištěm do MŠ a jídelny
v Sudicích. 

Usnesení č. 22/21
Zastupitelstvo obce Sudice stanoví podle § 67 a v souladu s § 68 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva obce Sudice na volební období 2018-2022, a to 9 členů. 

Usnesení č. 22/22
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o cyklostezce Sudice – Rohov.

Usnesení č. 22/23
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje ponechat a nadále vykonávat agendu matriky v obci Sudice.

Usnesení č. 22/24
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o opravě zálivu u autobusové zastávky v obci Sudice.

Usnesení č. 22/25
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo o vybudování parkovacích míst na ul. Stiborské na vlastní náklady žadatele
s povolením obce.

Usnesení č. 22/26
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zápisy č. 1/2018 a č. 2/2018 kontrolního výboru a zápis finančního
výboru z 23.04.2018.

Usnesení č. 22/27
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o odkupu parcel č. 648/12 a 648/13 p. Josefa Dombka.

Usnesení č. 22/28
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o adventním koncertu v Sudicích.

Usnesení č. 22/29
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Zastupitelstvo obce Sudice schválilo nabídku f. STRABAG a.s., Ostrava na opravu místní komunikace u 
obecního úřadu a u bytovky čp. 178 za cenu 229.120,76 Kč. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 22/30
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 2/2018.

Petr Halfar
starosta

Ověřovatelé: 
                           David Vaníček          _____________________     

   
                           Barbora Balarinová       _____________________
   

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu. 
Přítomno: 8 z 9 členů ZO

Zapsala: Šárka Hlubocká
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