
 

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 06.05.2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno:   9 členů ZO 

Občané: 4 

 

Usnesení č. 4/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Jiřího Halfara a pí. Ivetu Kryštofovou a zapisovatelkou 

pí. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 4/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program 4. zasedání zastupitelstva obce Sudice dne 06.05.2019 dle zápisu.  

 

Usnesení č. 4/3 

Zastupitelstvo obce Sudice zvolilo členy komise pro vypracování návrhu usnesení ve složení: Pavel Plachtzik – 

předseda, členové – p. Petr Weimann a p. David Vaníček 

 

Usnesení č. 4/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 3. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 11.03.2019.  

 

Usnesení č. 4/5 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 31.03.2019: 

 Příjmy ve výši 4,323.000,00 Kč, tj. 36 % 

 Výdaje ve výši 5,879.800,00 Kč, tj. 22 % 

 

Usnesení č. 4/6 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí výběr komise a schválilo nabídku firmy HAGEMANN a.s., 

Krnovská 117, Opava, IČ: 26826925 za cenu 1,334.198,- 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 dodávku realizace projektu “Sudice – dopravní automobil“. Starosta 

se pověřuje podpisem Kupní smlouvy. 

 

Usnesení č. 4/7 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí výběr komise a schválilo nabídku firmy ROSIS, s.r.o., Vrchní 43, 

Opava, IČ: 46576576 za cenu 1,623.267,- 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 dodávku realizace projektu “Rekonstrukce chodníku na ul. Ratibořská v obci 

Sudice“. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení č. 4/8 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí výběr komise a schválilo nabídku firmy STRABAG,s.r.o., Na Bělidle 

198/21, Praha, IČ: 60838744 za cenu 849.750,33 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 dodávku realizace projektu “Rekonstrukce místní komunikace ul. Kostelní 

v obci Sudice“. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 

 
Usnesení č. 4/9 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí výběr komise a schválilo nabídku firmy Ostravské stavby, a.s. 

Karolíny Světlé 958/11, Moravská Ostrava, IČ: 64610225 za cenu 1,117.971,- 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 dodávku realizace projektu “Rekonstrukce střechy 

v ZŠ a MŠ Sudice“. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení č. 4/10 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej parcely č. 46/1 o výměře187 m2 za cenu 200,-Kč/m2 manželům 

Hrušťákovým. Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy.  

 

Usnesení č. 4/11 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – 

Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2019 na akci „Rekonstrukce chodníků na ul. Ratibořské v obci Sudice 

I. etapa“. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 
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Usnesení č. 4/12 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci 

„Sudice – dopravní automobil “. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.  

 

Usnesení č. 4/13 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost p. Rycky a pí. Pešové o koupi stavebního pozemku na k.ú. 

Sudice. 

 

Usnesení č. 4/14 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo finanční dar ve výši 5.000,- Kč na provozní náklady související s činností 

Nadačního fondu Pavla Novotného. 

 

Usnesení č. 4/15 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Řád veřejného pohřebiště s účinností od 23.05.2019 

 
Usnesení č. 4/16 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Směrnici pro práci s osobními údaji v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů s účinnosti od 07.05.2019.  

 

Usnesení č. 4/17 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 2/2019, dle zápisu 

 

Usnesení č. 4/18 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o čipování psů (od 1.1.2020 – povinnost vlastníků psů) 

 
Usnesení č. 4/19 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo pořízení elektronické úřední desky v prostoru před Obecním úřadem 

v Sudicích. 

 
Usnesení č. 4/20 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí nabídku bezúročné půjčky na pořízení nových kotlů k vytápění. 

 
Usnesení č. 4/21 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí facebookový profil obce Sudice. 

 

Usnesení č. 4/22 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o cyklostezce mezi obcí Sudice a obcí Rohov. 

 

 

 

 

 

 

Petr  H a l f a r 

starosta 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:           

Jiří Halfar  ___________________________          

         

Iveta Kryštofová  ___________________________ 

  

 

 

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno:  9 z 9 členů ZO        

 

Zapsala: Hlubocká 

 


