
 
Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 19.09.2011 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 
 
Přítomno: 9 členů ZO 
Občané: 5 
Ověřovatelé:  p. Antonie Hladíková, Ing. Milan Černohorský 
 
 
Usnesení č. 6/1 
Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu Ing. Milana Černohorského a p. Antonii Hladíkovou, 
zapisovatelkou p. Antonii Vavrovou. 
 
Usnesení č. 6/2 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 6. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 19.09.2011. 
 
Usnesení č. 6/3 
Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
Ing. Emil Josefus – předseda, členové -  p. Pavel Plachtzik, p. Erich Baránek. 
 
Usnesení č. 6/4 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí zprávu o plnění úkolů z 5. jednání Zastupitelstva obce Sudice 
konaného dne 11.07.2011.  
 
Usnesení č. 6/5 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí hospodaření obce Sudice k 30.06.2011: 
 Příjmy ve výši 7,802.500,00 Kč, tj. 75 % 
 Výdaje ve výši 7,724.800,00 Kč, tj. 70 % 
  
Usnesení č. 6/6  
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo nákup hasičského auta Karosa CAS K 25 L – rok výroby 1990                   
od města Votice za cenu 650.000,00 Kč. Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy. 
 
Usnesení č. 6/7 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přijetí dvou úvěrů od České spořitelny, a.s. Ostrava dle předložené nabídky 
o poskytnutí úvěrů ze dne 31.08.2011 : 

-    500.000,00 Kč na nákup hasičského vozidla 
- 4,500.000,00 Kč na rekonstrukci Obecního úřadu Sudice 

s tím, že oba úvěry budou s pevnou sazbou do konce splatnosti. Starostu pověřuje podpisem Smluv o poskytnutí 
úvěrů. 
 
Usnesení č. 6/8 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 5/2011 dle zápisu. 

 
Usnesení č. 6/9 
Zastupitelstvo obce Sudice povolilo výjimku z počtu žáků pro školní rok 2011/2012 v Základní škole a Mateřské 
škole Sudice, příspěvkové organizaci podle § 23 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 4 odst. 1) vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním 
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a zavázalo se k povinnosti hradit zvýšené 
výdaje na vzdělávací činnost Základní školy a Mateřské školy Sudice, příspěvkové organizace podle § 23 odst. 3 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon).  
 
Usnesení č. 6/10 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí výsledky veřejnosprávní kontroly za roky 2008 – 2010 provedené 
v Základní škole a Mateřské škole Sudice, PO. 
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Usnesení č. 6/11 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí žádosti obcí Rohov a Třebom o svolání společného jednání ve věci 
situace v Základní škole a Mateřské škole Sudice, PO. Zastupitelstvo obce Sudice konstatuje, že společné 
jednání se nebude svolávat, obce Rohov a Třebom mohou využít společného setkání na třídních schůzkách 
dne 27.9.2011 v 16.30 ve škole, kterého mohou využít i všichni rodiče. Starostu pověřuje seznámit s usnesením 
obce Rohov a Třebom. 
 
Usnesení č. 6/12 
Zastupitelstvo obce Sudice odvolalo p. Petra Tomíčka z funkce člena Školské rady při Základní škole a Mateřské 
škole Sudice, PO, který je jmenován za zřizovatele, tj. obec Sudice. Starostu pověřuje oznámit odvolání 
v souladu s § 167 odst. 9 písm. b) zák. č. 561/2004 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.    

 
Usnesení č. 6/13 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo o odložení realizace přemístění autobusové zastávky. 
 
Usnesení č. 6/14 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo na základě jediné podané nabídky o 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 opravy komínů na bytovém domě Náměstí čp. 152 v Sudicích s firmou Střechy 
Matulík Jan Kašný, Vrbová 805, 747 27  Kobeřice za cenu nejvýše přípustnou 52.800,00 Kč včetně 10 % DPH. 
Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 6/15 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy z programu 133510 Podpora materiálně technické základny sportu na projekt „Víceúčelové hřiště 
v Sudicích“ prostřednictvím  TJ Sokol Sudice a uzavření Smlouvy o výpůjčce s TJ Sokol Sudice na části parcel 
č. 336/1, 336/2 a 336/3 v k.ú. Sudice k budoucímu provozování víceúčelového hřiště.   
 
Usnesení č. 6/16 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo ze tří podaných nabídek o výběru nejvhodnější nabídky, 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 „Zakládání a obnova zeleně v obci Sudice“, na jejíž 
realizaci se bude podávat žádost o dotaci z programu pro vítěze soutěže Vesnice roku - Zelená stuha s firmou: 

1) Ing. Patrik Wieder, Hlinská 35, 747 33  Oldřišov pro výsadbu a obnovu zeleně za cenu nejvýše 
přípustnou 330.596,00 Kč vč. DPH. 

2) Alestra s.r.o., Tišnovská 305, 664 34  Kuřim pro dodání a montáž mobiliáře za cenu nejvýše přípustnou 
71.425,00 Kč vč. DPH. 

Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 6/17 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí pronájem nebytových prostor v objektu na Hlavní čp. 125 
v Sudicích. 
 
Usnesení č. 6/18 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo výměnu tří ks oken v objektu na Hlavní čp. 125 v Sudicích a vzalo na 
vědomí, že bude uzavřena Smlouva o nájmu na pronájem ostatních nebytových prostor v I. podlaží objektu na 
Hlavní čp. 125 v Sudicích s tím, že pronájem bude 1 rok zdarma a jako protislužbu provedou současní nájemci 
výměnu tří oken ve stolárně (bývalém sálu). 
 
Usnesení č. 6/19 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí odpověď Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na dopis obce 
Sudice ve věci financování územního plánu Sudic. 
 
Usnesení č. 6/20 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo nepodílet se od roku 2012 na společných nákladech autobusové dopravy 
v úseku obcí Rohov, Sudice a Třebom na lince č. 910281 a od roku 2012 bude obec Sudice hradit pouze vlastní 
ztrátu.  Starosta se pověřuje podpisem smlouvy na rok 2012.  
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Usnesení č. 6/21 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Směrnici pro nákup materiálu, strojů, mechanizace, stavebních prací a 
služeb (pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) ve smyslu  zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, a příslušných prováděcích předpisů, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů s účinností                 
od 01.10.2011.  
 
Usnesení č. 6/22 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo temperovat během zimního období objekt bývalé mateřské školy Na Angru 
čp. 99 na minimální teplotu a ponechat systém vytápění v provozu.  
 
Usnesení č. 6/23 
Zastupitelstvo obce Sudice podporuje změnu financování samospráv na základě navrhovaného zákona                 
o rozpočtovém určení daní a schvaluje text dopisu, který bude odeslán předsedovi vlády RNDr. Petru Nečasovi 
ve věci brzkého prosazení změny zákona o rozpočtovém určení daní.  
 

Usnesení č. 6/24 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zadat realizaci rekonstrukce bezpečnostního zařízení v objektu Obecního 
úřadu Sudice fa Karel Ščerba, systémy pro ochranu majetku a osob, 17. listopadu 26, 747 06  Opava. 
 
 
 
 
        Petr   H a l f a r 
              starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  
 

Antonie Hladíková   ___________________________   
       

   
        

Ing. Milan Černohorský    ___________________________ 
 
 
 
 
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     
Přítomno:  9 z 9 členů ZO        
 
Zapsala: Vavrová 


