
 

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 07.09.2020 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno:  9 členů ZO 

Občané: 13 

 

Usnesení č. 11/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Petra Weimanna a pí. Ivetu Kryštofovou a 

zapisovatelkou pí. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 11/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva obce Sudice dne 07.09.2020, dle 

zápisu.  

 
Usnesení č. 11/3 

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

předseda, členové – pí. Barbora Balarinová a p. David Vaníček. 

 

Usnesení č. 11/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 10. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 08.06.2020.  

 

Usnesení č. 11/5 

Zastupitelstvo obce Sudice: 

a) povolilo výjimku z nejnižšího počtu žáků pro školní rok 2020/2021 v Základní škole a Mateřské škole 

Sudice, p.o. podle ustanovení § 23 odst. 3) a 4) zákona 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, 

p.o. podle  § 23 odst. 4) školského zákona. 

b) povolilo výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole pro školní rok 2020/2021 v Základní škole a 

Mateřské škole Sudice, p.o. podle ustanovení § 23 odst. 5) školského zákona, v platném znění a § 2    

odst. 3) vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. 

c) schválilo jmenování členů zastupitelstva do školské rady za zřizovatele na období školního roku 

2020/2021 – 2023/2024, a to Ivetu Kryštofovou, Davida Vaníčka a Evu Jurečkovou 

d) uděluje ZŠ a MŠ Sudice, p.o. souhlas zřizovatele pro přijímání peněžitého daru účelově neurčeného, dle 

§ 27 odst. 7) písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 

Usnesení č. 11/6 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ za rok 

2019 včetně veškerých příloh, a to bez výhrad. 

 

Usnesení č. 11/7 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 30.06.2020: 

 Příjmy ve výši 18,926.700,00 Kč, tj. 78 % 

 Výdaje ve výši 11,295.100,00 Kč, tj. 47 %  

 

Usnesení č. 11/8 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej parcely č. 675/14 o výměře 44 m2 za cenu 4.400,- Kč + 1.000,- Kč 

(poměrná část za zpracování geometrického plánu) MgA. Petrovi Němcovi, prodej parcely č. 675/15 o výměře 

136 m2 za cenu 27.200,- Kč + 4.000,- Kč (poměrná část za zpracování geometrického plánu) p. Radkovi 

Hartmannovi a prodej parcely č. 675/16 o výměře 6 m2 za cenu 600,- Kč + 600,- Kč (poměrná část za zpracování 

geometrického plánu) p. Radimovi Švarcovi. Starosta se pověřuje podpisem Kupních smluv.  

 

Usnesení č. 11/9 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej části parcely č.383 (výměra dle geometrického plánu - 4 m2) za cenu 

200,- Kč/m2 p. Baránkovi a odkup části parcely č.386/1 (výměra dle geometrického plánu – 23 m2) za cenu 200,- 

Kč/m2 od p. Baránka pro obec Sudice. Starosta se pověřuje podpisem Kupních smluv. 

 
Usnesení č. 11/10 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje odkup pozemku parcely č. 387/4 o výměře 349 m2 za cenu 215.000,- Kč od 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pro obec Sudice. Starosta se pověřuje podpisem Kupní 

smlouvy.  
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Usnesení č. 11/11 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo pronájem nebytového prostoru (kiosku) firmě Transdev Morava, s.r.o. 

Ostrava za účelem zřízení denní místností pro své řidiče ve výši 5.000,- Kč/rok.  

 
Usnesení č. 11/12 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení výběrové řízení na dodavatele na zpracování změny územního 

plánu č.1.  

 

 

Usnesení č. 11/13 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 25.03.2020 na méněpráce – 86.031,- Kč 

u projektu „Výstavba chodníku na ul. Stiborská – V. etapa“ s firmou Rosis, s.r.o. Opava. Starosta se pověřuje 

podpisem dodatku ke smlouvě o dílo.  

 
Usnesení č. 11/14 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru na pacht pozemků dle žádosti žadatelů za cenu          

4.500,- Kč/ha. 

 

Usnesení č. 11/15 

Zastupitelstvo obce Sudice zamítlo sjednat smlouvu o věcném břemeni v k.ú. Rohov na podkladě právního 

zástupce SmVaK Ostrava.  

 
Usnesení č. 11/16 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 3/2020, dle zápisu. 

 
Usnesení č. 11/17 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí petici občanů obce Sudice v souvislosti s výstavbou větrných 

elektráren a organizuje společně s investorem informativní schůzku konanou dne 15.09.2020 v 17 hod., na 

kterou jsou všichni zváni.  

  

Usnesení č. 11/18 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo pořízení defibrilátoru na rok 2021.  

 
Usnesení č. 11/19 

Zastupitelstvo obce Sudice odsouhlasilo přípravu projektu na výstavbu mostku v roce 2021 mezi ul. 

Novoměstskou a Luční.  
 

Usnesení č. 11/20 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí změny jízdních řádů pro oblast Hlučínsko a Opavsko.  

 

Usnesení č. 11/21 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o výsadbě stromů v k.ú. Sudice, obec osloví spolky a 

občany o pomoc s výsadbou.  

 
Usnesení č. 11/22  

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje opravu splaškové kanalizace u ZŠ a MŠ Sudice. 

 

Usnesení č. 11/23 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce, a.s (Sudice, parcely č. 991 a 993, Stiborská ul., přípojka NN) za cenu 

250,- Kč/bm. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě. 

 

Usnesení č. 11/24 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo podání žádostí o dotace na: 

a) rekonstrukci místní komunikace – ul. Na Angru (I. etapa) do dotačního titulu 117D8210A Podpora obnovy 

místních komunikací, Ministerstva pro místní rozvoj 

b) chodník na ul. Ratibořská (pravá strana) z Moravskoslezského kraje 

c) modernizaci učeben ZŠ a MŠ Sudice – „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 

celoživotní učení – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“   
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Usnesení č. 11/25 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru na prodej části parcely č. 143 za cenu 200,- Kč/m2.  

 

 

 

 

 
 

Petr  H a l f a r 

starosta obce Sudice 

 

 

 

 

 
 

Ověřovatelé:           

Petr Weimann  ___________________________          

         

Iveta Kryštofová    ___________________________ 

  

 

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno:  9 z 9 členů ZO        

 
Zapsala: Hlubocká 


