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Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 15.02.2010 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 
 
 
Usnesení 26/1 - Zastupitelstvo obce Sudice určilo: 
Ověřovatelé zápisu z 26. zasedání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 15.02.2010: 
p. Marta Švarcová, p. Ing. Emil Josefus 
 
Usnesení 26/2 - Zastupitelstvo obce schválilo: 
Program 26. zasedání Zastupitelstva obce Sudice  
 
Usnesení 26/3 - Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo:  
Členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
p. Radek Havala – předseda, členové -  p. Antonie Hladíková, Ing. Milan Černohorský  
 
Usnesení 26/4 - Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Zprávu o plnění úkolů z 25. jednání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne 14.12.2009 
 
Usnesení  26/5 – Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí:  
Rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2010 
 
Usnesení  26/6 – Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí: 
Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ na rok 2010 
 
Usnesení 26/7 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Přijetí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, Prioritní osa 4, Oblast podpory 
4.1 Rozvoj venkova – Zaměření výzvy: Školství a volnočasové aktivity, občanská vybavenost a veřejná 
prostranství ve výši 2,946.168,46 Kč na projektový záměr: Rekonstrukce pavilónu základní školy pro potřeby 
rozšíření mateřské školy v Sudicích, což činí 92,5 % z celkových způsobilých výdajů bez příjmů a současně se 
zavazuje ke spolufinancování tohoto projektu v roce 2010 z rozpočtu obce. Starosta se pověřuje podpisem 
smlouvy o poskytnutí dotace. 
   
Usnesení 26/8 - Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 
Přijetí úvěru včetně textu smlouvy o úvěru č. 0297152409 od České spořitelny, a.s. Praha do výše 2.940.000,00  
Kč na financování projektu „Rekonstrukce pavilónu základní školy pro potřeby rozšíření mateřské školy 
v Sudicích“, podpořeného z ROP NUTS II Moravskoslezsko. Starosta se pověřuje podpisem úvěrové smlouvy. 
 
Usnesení 26/9 - Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo: 
Ze dvou podaných 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 výkonu projektového managementu včetně realizace výběrového řízení u projektu „Rekonstrukce 
pavilónu základní školy pro potřeby rozšíření mateřské školy v Sudicích“ podpořeného z ROP NUTS II 
Moravskoslezsko s firmou KP projekt s.r.o. Ostrava, 28. října 165, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory s nejnižší 
nabídkovou cenou. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 
 
Usnesení 26/10 - Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo: 

1) O podmínkách zadávací dokumentace na realizaci projektu „Rekonstrukce pavilónu základní školy pro 
potřeby rozšíření mateřské školy v Sudicích“, podpořeného z ROP NUTS II Moravskoslezsko: cena, 
termín splatnosti faktur, záruka na dílo, termín zhotovení, fakturace ve výši 90 %  a 10 % po předání 
díla, sankce za nedodržení termínu, sankce za pozdní odstranění vad a nedodělků, sankce za pozdní 
odstranění reklamačních závad. 

2) Oslovit ve výběrovém řízení na realizaci projektu „Rekonstrukce pavilónu základní školy pro potřeby 
rozšíření mateřské školy v Sudicích“ firmy: Stavební firma Fichna – Hudeček a.s., Píšť 535, 747 18  
Píšť, Stavitelství Uvara, s.r.o., Okružní 171, 747 23  Bolatice – Borová, CONE STAVITELSTVÍ, a.s., 
Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přívoz,    Ing. Daniel Kozel - DK1, Štěpánkovická 27,  747 21 
Kravaře 1, Stavební firma Rybka Norbert, Kostelní 733/2b, 747 21  Kravaře, Stavební firma FUS a 
HARAZIM s.r.o, Oběžná 15, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory.  
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