
Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 
konaného dne 30.04.2012 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
Přítomno:   8 členů ZO 
Občané: 5 
Ověřovatelé: p. Herbert Švančar, p. Iveta Kryštofová 
 
Usnesení č. 9/1 
Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Herberta Švančara a p. Ivetu Kryštofovou, 
zapisovatelkou   p. Antonii Vavrovou. 
 
Usnesení č. 9/2 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo program 9. zasedání Zastupitelstva obce Sudice dne 30.04.2012. 
 
Usnesení č. 9/3 
Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: 
Ing. Emil Josefus – předseda, členové – Ing. Milan Černohorský, p. Pavel Plachtzik. 
 
Usnesení č. 9/4 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí zprávu o plnění úkolů z 8. jednání Zastupitelstva obce Sudice 
konaného dne 12.03.2012.  
 
Usnesení č. 9/5 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí informace starosty o jednání s obcemi Rohov a Třebom ohledně 
placení výjimky v Základní škole a Mateřské škole Sudice, PO.  
 
Usnesení č. 9/6 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Sudice, příspěvkové 
organizace za rok 2011, kterým je zlepšený hospodářský výsledek ve výši 8.826,61 Kč v hlavní činnosti a 
zlepšený hospodářský výsledek ve výši 10.324,97 Kč ve vedlejší činnosti. Zlepšený hospodářský výsledek ve 
výši 10.000,00 Kč bude převeden do rezervního fondu a 9.151,58 Kč bude převeden do fondu odměn.  
 
Usnesení č. 9/7 
Zastupitelstvo obce Sudice ukládá řediteli Základní školy a Mateřské školy Sudice, PO, z důvodu požadavků 
obcí Rohov a Třebom o vrácení přeplatku dle vyúčtování neinvestičních výdajů v Základní škole a Mateřské 
škole Sudice, PO, za rok 2011, po písemném vyzvání zřizovatele převést do 15 dnů z investičního fondu částku 
ve výši 20.132,80 Kč, tj. pro obec Třebom částku ve výši 9.914,67 Kč a pro obec Rohov částku ve výši 
10.218,13 Kč.   

 
Usnesení č. 9/8 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Závěrečný účet obce Sudice za rok 2011 s výrokem souhlasu s celoročním 
hospodařením a to s výhradou a přijatými opatření k odstranění chyb a nedostatků vyplývajících ze zprávy          
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sudice za rok 2011, jak uvedeno v zápisu.  
 
Usnesení č. 9/9  
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí hospodaření obce Sudice k 31.03.2012: 
 Příjmy ve výši 1,946.800,00 Kč, tj. 27 % 
 Výdaje ve výši 1,613.400,00 Kč, tj. 21 % 
 
Usnesení č. 9/10 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu č. 02781132 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky, schválenou za SFŽP ČR Ing. Radkou Bučilovou dne 18.04.2012, o přijetí dotace ze 
Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 400.000,00 Kč na akci Zakládání a obnova zeleně v obci Sudice 
v roce 2012. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 
 
Usnesení č. 9/11 
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí výsledky dotačního řízení VISK 3 (veřejné informační služby 
knihoven) v roce 2012, kterým byla Místní knihovně v Sudicích schválena dotace ve výši 35.000,00 Kč na 
projekt „Modernizace počítačové sítě a periferních zařízení v Místní knihovně v Sudicích“. Celkové náklady 
projektu činí 50.021,00 Kč.  
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Usnesení č. 9/12 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 1/2012 dle zápisu. 
 
Usnesení č. 9/13 

1) Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí Zprávu Krajského úřadu v Ostravě, odboru kontroly a 
interního auditu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí 
Hlučínska za rok 2011 ze dne 27.2. 2012. 

2)  Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí Zprávu kontrolní a revizní komise Sdružení obcí 
Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska ze dne 
21.3.2012.  

3) Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2011 s 
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  
 

Usnesení č. 9/14 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo z 6 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 v bytovém domě čp. 152 
na Náměstí v Sudicích“ s firmou Hausmart Bauelemente CZ s.r.o., IČ 268 68 750, Těšínská 2063/77,  746 01 
Opava za cenu nejvýše přípustnou 114.938,22 Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 9/15 
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 v bytovém domě čp. 38 
na Náměstí v Sudicích“ s firmou Hausmart Bauelemente CZ s.r.o., IČ 268 68 750, Těšínská 2063/77,  746 01 
Opava za cenu nejvýše přípustnou 167.342,88 Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 9/16 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo o použití střešní krytiny LINDAB a rozhodlo z 3 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 
“Rekonstrukce střechy Obecního úřadu v Sudicích“ s firmou FICHNA – HUDECZEK a. s., IČ 277 65 857, 747 
18  Píšť 535, za cenu nejvýše přípustnou 973.669,00 Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o 
dílo. 
 
Usnesení č. 9/17 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo ze 4 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 “Bezpečně do školy, do práce i za 
zábavou“ s firmou Rosis s.r.o., IČ 465 76 576, Vrchní 1556/43, 747 05  Opava 5 - Kateřinky za cenu nejvýše 
přípustnou 958.796,00 Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 9/18 
Zastupitelstvo obce Sudice zrušilo usnesení č. 4/16, kterým schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 
76 zahrada o vým. 793 m2 a parc. č. 77/3 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 257 m2 v k.ú. Sudice.    
 
Usnesení č. 9/19  
Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí model jednotného financování veřejné osobní dopravy 
v Moravskoslezském kraji  a vyslovuje souhlas s tímto modelem, který je pro malé obce výhodný a měl by vést 
 k úsporám. 
 
Usnesení č. 9/20 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo společný nákup energií prostřednictvím e-aukce pro obce a města Sdružení 
obcí Hlučínska pro rok 2013, případně i dalších komodit. Starostovi ukládá, aby k 31.12.2012 vypověděl 
smlouvy se současnými dodavateli.  
 
Usnesení č. 9/21 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zpracování studie na výstavbu rodinných domků na Zámecké, studie bytů 
pro sociální bydlení v bývalé MŠ na Angru čp. 99, digitální pasport objektu bývalé MŠ, pasport bytů v objektu 
čp. 125 v I. NP (bývalá restaurace) a v II. NP. Zpracování zadat Projekční kanceláři Ing. Leo Chřibek, Kobeřice. 
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Usnesení č. 9/22 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo geometrické vytýčení stávajících hranic pozemků parc. č. 162 a 413/2 v k.ú. 
Sudice.  
 
  
 
 
        Petr   H a l f a r 
              starosta 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  
 

Herbert Švančar    ___________________________   
              

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


