
Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 12.12.2011 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
Přítomno: 8 členů ZO 
Občané: 5 
Ověřovatelé: p. Erich Baránek, p. Iveta Kryštofová 
 
Usnesení č. 7/1 
Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Ericha Baránka a p. Ivetu Kryštofovou, zapisovatelkou   
p. Antonii Vavrovou. 
 
Usnesení č. 7/2 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 7. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 12.12.2011. 
 
Usnesení č. 7/3 
Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
Ing. Emil Josefus – předseda, členové -  Ing. Milan Černohorský, p. Barbora Balarinová. 
 
Usnesení č. 7/4 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí zprávu o plnění úkolů z 6. jednání Zastupitelstva obce Sudice 
konaného dne 19.09.2011.  
 
Usnesení č. 7/5 
Zastupitelstvo obce Sudice ruší usnesení č. 6/17 a revokuje usnesení č. 6/18 ze dne 19.09.2011 takto: 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo výměnu tří ks oken, odstranění stávajícího plynového topení (přímotopů) a 
možnost zřízení nového topení na pevná paliva za předpokladu dodržení bezpečnostních předpisů v objektu na 
Hlavní čp. 125 v Sudicích. Vzalo na vědomí používání sociálního zařízení stávajícími nájemci a výměnu tří oken 
ve stolárně (bývalém sálu), kterou provedou stávající nájemci vlastním nákladem a po doložení faktury za 
výměnu oken bude v této výši snížen nájem v roce 2012. 
 
Usnesení č. 7/6 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí hospodaření obce Sudice k 30.09.2011: 
 Příjmy ve výši 9,254.000,00 Kč, tj. 87 % 
 Výdaje ve výši 8,732.800,00 Kč, tj. 53 % 
  
Usnesení č. 7/7  
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 6/2011 dle zápisu. 
 
Usnesení č. 7/8 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Sudice 
k datu 30.09.2011. 
 
Usnesení č. 7/9 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí rozpočtový výhled obce Sudice na roky 2012 – 2018. 

 
Usnesení č. 7/10 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej vyřazeného hasičského auta – cisternové automobilové stříkačky 
CAS 25 – RTHP za cenu 30.000,00 Kč městu Týnec nad Sázavou. Starosta se pověřuje podepsáním kupní 
smlouvy.  
 
Usnesení č. 7/11 

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 2012. Starosta se pověřuje podepsáním 
dodatku ke Smlouvě o dílo č. 31449/03 v rozsahu cenového návrhu fa Marius Pedersen a.s. pro rok 
2012 ze dne 21.11.2011. 

2. Kalkulaci místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2012. 

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 2012.  
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Usnesení č. 7/12 
Zastupitelstvo obce Sudice vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 ze dne 12.12.2011 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
s účinností od 01.01.2012. 
 
Usnesení č. 7/13 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo celkový rozpočet obce Sudice na rok 2012 jako schodkový: a to příjmy ve 
výši 7,087.000,00 Kč, výdaje ve výši 7,687.600,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 600.600,00 Kč bude 
pokryt z přebytku roku 2011. 
 
Usnesení č. 7/14 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo z 5 hodnocených 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 realizace projektu “Výměna oken a dveří na Obecním 
úřadě v Sudicích“ s firmou SYLMAROKNO, Ratibořská 143/65, 747 05  Opava-Kateřinky za cenu nejvýše 
přípustnou 304.000,00 Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 7/15 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo poskytnutí neinvestiční dotace TJ Sokol Sudice ve výši 48.000,00 Kč vč. 
DPH na úhradu nákladů výběrového řízení na projekt „Víceúčelové hřiště v Sudicích“. Starosta se pověřuje 
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
Usnesení č. 7/16 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo účast včetně povinné finanční spoluúčasti na dosud známých vyhlášených 
dotačních programech v roce 2012: 

1. Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012 (RRC/01/2012) – chodník na levé 
straně na Hlavní ulici. 

2. MAS Hlučínsko – rekonstrukce veřejného osvětlení. 
3. Státní fond dopravní infrastruktury - chodník na Kostelní ulici a části Náměstí včetně bezpečnostních 

prvků na křižovatce. 
4. MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova - dětské hřiště nebo skeat park U rampa s podporou 

zapojení dětí a mládeže. 
5. Ministerstvo kultury ČR – program VISK3 – Modernizace počítačové sítě a periferních zařízení 

v Místní knihovně Sudice. 
 
Usnesení č. 7/17 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo  na základě žádosti fa VESNA Liberec s.r.o. umístění billboardu na ulici 
Ratibořské parc. č. 677/8 (pozemek před bývalou stodolou JZD) o rozměrech 520 x 250 cm, výška 450 cm, 
oboustranná reklama za cenu 18.000,00 Kč/rok na dobu 5 let. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 
 
Usnesení č. 7/18 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zajištění dopravní obslužnosti nad rámec obslužnosti kraje v rámci ODIS na 
rok 2012: 

1. Veolia Transport a.s. Ostrava ve výši 32.726,00 Kč vč. DPH 
2. TQM – holding s.r.o. Opava ve výši 19.653,00 Kč vč. DPH 

Starosta se pověřuje podpisem dodatků ke smlouvám.  
 
Usnesení č. 7/19 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo s účinností od 13.12.2011: 

1. Směrnici č. 3/2011 - Inventarizace majetku vč. přílohy č. 1 – Plán inventur 
2. Směrnici č. 4/2011 Odpisový plán 

 
Usnesení č. 7/20 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí oznámení SmVaK Ostrava a.s. o změně ceny vodného a stočného 
od 1.1.2012. (vodné 34,90 Kč, stočné 31,50 Kč).  
 
Usnesení č. 7/21 
Zastupitelstvo obce Sudice zamítlo žádost sběratele letecké techniky Jakuba Duška z Českého Brodu o odprodej 
letadla L29 Delfín do soukromé sbírky.  
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Usnesení č. 7/22 
Zastupitelstvo obce Sudice potvrdilo usnesení č. 6/13 ze dne 19.09.2011, kterým schválilo odložení realizace 
přemístění autobusové zastávky ve směru Ostrava – Třebom. 
 
Usnesení č. 7/23 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo nákup nového PC Comfor Office Hit o celkové ceně 9.999,60 Kč z důvodu, 
že oprava stávajícího počítače by byla nerentabilní.  
 
Usnesení č. 7/24 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zadat vyfrézování pařezů na hřišti TJ Sokol Sudice firmou Leoš Milata 
Nová Ves 225, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí za cenu 540,00 Kč/ks vč. DPH, tj. celkem 8.640,00 Kč vč. DPH. 
Starosta se pověřuje podepsáním Smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 7/25 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zadat firmě DIGIS, spol. s r.o. Ostrava – Poruba činnosti uvedené pod 
bodem 1 (aktualizace DKM k. ú. Sudice 1x ročně), pod bodem 2 (zpracování a vložení dat Záplavového území 
na k.ú. Sudice, pod bodem 4 (Aktualizace IS – elektro v prohlížeči GIS a pod bodem 5 (zákaznická podpora 
zahrnující drobné změny, úpravy, převody, grafické výstupy, školení apod.) podle návrhu Smlouvy o dílo č. 
SUD12_SOD na tvorbu GIS obce Sudice v roce 2012 v celkové ceně 12.600,00 Kč. Starosta se pověřuje 
podepsáním smlouvy o dílo.  
 
Usnesení č. 7/26 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo poskytnout na základě žádosti Občanského sdružení DomA – domácí 
asistence Kobeřice, Stiborská 40, o finanční podporu pečovatelských služeb v Sudicích jednorázový příspěvek 
ve výši 5.000,00 Kč.  
 
Usnesení č. 7/27 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo uzavřít s ČR Úřadem práce, krajskou pobočkou v Ostravě, Smlouvu o 
organizaci a výkonu veřejné služby s účinností od 01.01.2012. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 
 
Usnesení č. 7/28 
Zastupitelstvo obce Sudice zamítlo žádost Římskokatolické farnosti Sudice o poskytnutí neinvestiční dotace na 
výměnu oken v budově fary s tím, že zastupitelstvo obce rozhodne o příspěvku, až se bude projekt realizovat.  
 
 
 
  
        Petr   H a l f a r 
              starosta 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  
 

Iveta Kryštofová    ___________________________   
  

             
Erich Baránek     ___________________________ 

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


