
 

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 09.03.2020 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno:   9 členů ZO 

Občané: 6 

 

Usnesení č. 9/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Jiřího Halfara a pí. Evu Jurečkovou a zapisovatelkou pí. 

Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 9/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program 9. zasedání zastupitelstva obce Sudice dne 09.03.2020 dle zápisu.  

 

Usnesení č. 9/3 

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

předseda, členové – pí. Iveta Kryštofová a p. Petr Weimann 

 

Usnesení č. 9/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 8. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 09.12.2019.  

 

Usnesení č. 9/5 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej parcely č. 648/43 o výměře 919 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. 9/6 

Zastupitelstvo obce Sudice  

- zamítlo žádost o příspěvek na poplatky v archivech a poplatky za vedení webových stránek Projektu 

Hultschiner-Soldaten, z.s., Bolatice – Borová. 
- zamítlo žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. 
- zamítlo žádost o finanční dar na provozní náklady související s činností Nadačního fondu Pavla 

Novotného 
 
Usnesení č. 9/7 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje 
a) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti spolku TJ Sokol Sudice v celkové 

výši 25.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 1/2020. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

b) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti spolku SDH Sudice v celkové výši 

20.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 2/2020. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

c) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti spolku AVZO Sudice v celkové výši 

45.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 3/2020. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

d) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti Mysliveckého spolku Sudice 

v celkové výši 40.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 4/2020. Starosta se pověřuje 

podpisem smlouvy 
e) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti římskokatolické církve v celkové 

výši 200.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 5/2020 (součásti smlouvy – převod 

financí po předložení faktur).  Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 9/8 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo poskytnutí dotace Včelařskému spolku Kobeřice z rozpočtu obce ve výši 

2.000,- Kč za účelem environmentálního výzkumu včel a zdroj energie pro spolkovou medárnu a zároveň 

schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 6/2020. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 9/9 

Zastupitelstvo obce Sudice: 
a) schvaluje investiční záměr na rekonstrukci kotelny v ZŠ a MŠ Sudice 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci u Ministerstva financí 

c) schvaluje nabídku f. VTP MORAVA, s.r.o., Plechanovova 146/21, 711 00 Ostrava-Hrušov, 

IČ:27850757 za cenu 1 693 120,33 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 
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zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku realizace projektu „Rekonstrukce kotelny ZŠ a 

MŠ Sudice“. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy o dílo 

d) obec má zajištěny prostředky pro realizaci stavby  

 

Usnesení č. 9/10 

Zastupitelstvo obce Sudice:  

a) schvaluje přijetí dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020 na 

realizaci projektu „Rekonstrukce chodníků ul. Stiborská – V.etapa“. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 
b) schvaluje nabídku f. ROSIS, s.r.o., Vrchní 43, Opava, IČ: 46576576 za cenu 1 007 020,60 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 „Výstavba chodníků na ul. Stiborské, V. etapa“. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy o dílo. 

 
Usnesení č. 9/11 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje zpracování projektové dokumentace na výstavbu rodinných domů na ul. 

Zámecké a schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele, dle přiloženého návrhu. 

 
Usnesení č. 9/12 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje podání žádosti o dotaci na výsadbu zeleně v katastru obce Sudice.  

 

Usnesení č. 9/13 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo smlouvu o dílo na tvorbu GIS obce Sudice pro rok 2020 s firmou DIGIS, 

spol.s.r.o., Ostrava. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy o dílo. 

 
Usnesení č. 9/14 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo podání žádosti o dotaci na vybavení knihovny přes Místní akční skupinu 

Hlučínsko z.s.  

 
Usnesení č. 9/15 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje p. Petra Weimanna (člena zastupitelstva) jako stálého zaměstnance obce 

Sudice a bere na vědomí informace o zaměstnancích obecního úřadu a informace z Úřadu práce podané starostou 

obce. 

 
Usnesení č. 9/16 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Dodatek č.1 k dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 

vodovodů provozně souvisejících č.1036/DPS/OP/V/2020/D1 se SmVaK Ostrava a.s. Starosta se pověřuje 

podpisem dodatku. 

 

Usnesení č. 9/17 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost p. Radka Hartmanna o odkoupení části pozemku parcely č. 
675/11. 

  

Usnesení č. 9/18 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru na prodej pozemků parc.č. 269 o výměře 553 m2 a parc. 

č. 270/2 o výměře 553 m2 za cenu 200,-.Kč/m2 

 

Usnesení č. 9/19 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí Tříkrálovou sbírku z ledna r. 2020, kdy se v Sudicích vybralo 

33.353,- Kč  

 

Usnesení č. 9/20 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o ukázkách cviků přes QR kódy na workoutovém hřišti. 

 

Usnesení č. 9/21 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí přihlášku do soutěže „Má vlast cestami proměn“ – rekonstrukce 

kapliček na katolickém hřbitově v Sudicích.  

 

Usnesení č. 9/22  

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o převodu pozemků v katastru obce u Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových. 
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Usnesení č. 9/23 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o záměrech f. Gypstrend, s.r.o. Kobeřice a nesouhlasí se 

záměrem odkrývky ložiska, dokud nebude zpracováno vyhodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), včetně 

dalších postupů schválených v minulosti, to je ochranný val a další.  

 

Usnesení č. 9/24 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o pořízení změny územního plánu obce Sudice z důvodu 

územně analytických podkladů správního území obce s rozšířenou působností Kravaře. 

 
Usnesení č. 9/25 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o množství sběru v kontejneru TextilEco za rok 2019  

(3 055 kg). 

 

Usnesení č. 9/26 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje výsledky inventarizace majetku obce Sudice se stavem k 31.12.2019 

 

Usnesení č. 9/27 

Zastupitelstvo obce Sudice:  

a) schvaluje podání žádosti o dotaci na 50 ks kompostérů 

b) bere na vědomí informaci o zábradlí u nového chodníku před Obecním úřadem 

c) bere na vědomí informaci o možnosti vybudování WC na katolickém hřbitově v Sudicích   

 
Usnesení č. 9/28 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zápis č. 1/2020 z 24.01.2020 kontrolního výboru. 

 
Usnesení č. 9/29 

Zastupitelstvo obce Sudice: 

- schvaluje částku 200.000,- Kč na zakoupení nového konvektomatu do školní jídelny ZŠ a MŠ Sudice 
- bere na vědomí informaci o financování učitelů v ZŠ a MŠ Sudice 

 

Usnesení č. 9/30 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o výdajích za odpady za rok 2019. 

 
Usnesení č. 9/31 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost nájemníků bytovky čp. 38 o parkovací místa a oplocení. 

 

Usnesení č. 9/32 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí nabídku p. Ziranky o prodej pozemku parc.č. 34/2 o výměře 3062 m2. 

 

Usnesení č. 9/33 

Zastupitelstvo obce Sudice: 

a) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019, dle zápisu  

b) schválilo rozpočtové opatření č. 1/2020, dle zápisu. 

 

 

 
 

Petr  H a l f a r 
Starosta 

 

 

 

Ověřovatelé:           

Jiří Halfar  ___________________________          

         

Eva Jurečková  ___________________________ 

  

 

 
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno:  9 z 9 členů ZO        

 

Zapsala: Hlubocká 


