
 

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 26.08.2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno:   9 členů ZO 

Občané: 2 

 

Usnesení č. 6/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Petra Weimanna a pí. Vlastu Bártovou a zapisovatelkou 

pí. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 6/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program 6. zasedání zastupitelstva obce Sudice dne 26.08.2019 dle zápisu.  

 

Usnesení č. 6/3 

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

předseda, členové – pí. Eva Jurečková a p. David Vaníček 

 

Usnesení č. 6/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 5. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 17.06.2019.  

 

Usnesení č. 6/5 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 30.06.2019: 

 Příjmy ve výši 8,326.100,00 Kč, tj. 61 % 

 Výdaje ve výši 8,943.900,00 Kč, tj. 32 % 

 
Usnesení č. 6/6 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska 

za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí 

Hlučínska za rok 2018 ze strany Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy Kontrolní a revizní komise při 

Sdružení obcí Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za 

rok 2018. 

 

Usnesení č. 6/7 

Zastupitelstvo obce Sudice:  

a)  bere na vědomí sponzorské dary věnované ZŠ a MŠ Sudice 

b) povolilo výjimku z nejnižšího počtu žáků pro školní rok 2019/2020 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) v platném znění a § 4 odst. 1) vyhl. č. 

48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 

zavázalo se k povinnosti hradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost Základní školy a Mateřské školy 

Sudice, příspěvkové organizace podle § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

c) povolilo výjimku z nejvyššího počtu dětí v MŠ Sudice pro školní rok 2019/2020 v ZŠ a MŠ Sudice, 

příspěvkové organizaci podle § 23 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 2 odst. 3) vyhl. č. 14/2005 

Sb., o předškolním vzdělávání  

d) schválilo převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic v celkové částce  

180.000,- Kč  
   

Usnesení č. 6/8 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro rok 2020 s f. 

Pražská plynárenská, a.s. Praha. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 6/9 

Zastupitelstvo obce Sudice: 

a) schválilo vícepráce a méněpráce se skutečně provedenými pracemi na vybudování jazykové učebny 

v ZŠ Sudice (stavební práce) ve výši 15.273,05 Kč (vč. DPH), které se odečtou z původní ceny  

b) schválilo vícepráce a méněpráce se skutečně provedenými pracemi u opravy střechy ZŠ Sudice (nad 

jazykovou učebnou) ve výši 67.941,50 Kč (vč. DPH) 
c) schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.4.2019 (jazyková učebna) 

Starosta se pověřuje podpisem dodatku. 

d) schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č2321 ze dne 9.5.2019  (střecha) 

Starosta se pověřuje podpisem dodatku. 
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Usnesení č. 6/10 

Zastupitelstvo obce Sudice: 

a)  bere na vědomí informace o prodeji hasičského vozidla Nissan p. Hluchníkovi z Píště za částku 

40.000,- Kč  

b) schválilo pojišťovnu Generali Pojišťovna, a.s. na havarijní pojištění nového hasičského vozidla ve výši 

13.173,- Kč/rok. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 

 
Usnesení č. 6/11 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej parcely č. 648/41 o výměře 906 m2 za cenu 500,- Kč/m2 p. Dominice 

Michalíkové. Starosta se pověřuje podpisem Kupní smlouvy o převodu pozemku se zřízením věcného břemene – 

služebnosti cesty (splašková kanalizace). 

 

Usnesení č. 6/12 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej parcely č. 648/42 o výměře 927 m2 za cenu 500,- Kč/m2 p. Marii 
Michalíkové. Starosta se pověřuje podpisem Kupní smlouvy o převodu pozemku se zřízením věcného břemene – 

služebnosti cesty (splašková kanalizace). 

 
Usnesení č. 6/13 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo opravu účelové komunikace směrem od Obecního úřadu k vjezdu na 

katolický hřbitov, bere na vědomí výběr komise a schválilo nabídku firmy STRABAG,s.r.o., Na Bělidle 198/21, 

Praha, IČ: 60838744 za cenu 108.834,66 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 „Účelová komunikace ke hřbitovu“. Starosta se 

pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení č. 6/14 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 4/2019, dle zápisu.  

 

Usnesení č. 6/15 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o věcných břemenech vodovodu  

 

Usnesení č. 6/16 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí opravu spár na místních komunikacích zálivkou. 

 

Usnesení č. 6/17 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí děkovný dopis HZS MSK Opava Ing. Kamila Pastuszka  

 

 

 

 

 

 

Petr  H a l f a r 

starosta 
 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:           

Petr Weimann  ___________________________          

         

Vlasta Bártová  ___________________________ 

  
 

 

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno:  9 z 9 členů ZO        

 

Zapsala: Hlubocká 

 


