
 

Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 01.03.2021 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno:  8 členů ZO 

Občané: 2 

 

Usnesení č. 14/1 

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

pí. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 14/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program 14. zasedání zastupitelstva obce Sudice dne 01.03.2021, dle 

zápisu.  

 

Usnesení č. 14/3 

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. 14/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 13. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 07.12.2020.  

 

Usnesení č. 14/5 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 31.12.2020: 

 Příjmy ve výši 28,053.100,00 Kč, tj. 97% 

 Výdaje ve výši 18,295.000,00 Kč, tj. 70%  

 

Usnesení č. 14/6 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje 

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

výši 50.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 3/2021. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

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

50.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 4/2021. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

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

10.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 5/2021. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

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

v celkové výši 17.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 6/2021. Starosta se pověřuje 

podpisem smlouvy 

 

Usnesení č. 14/7 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo stravenkový paušál s platností od 1.1.2021 na 75,- Kč za odpracovaný den.  

 

Usnesení č. 14/8 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ohledně 

dodržování zásad sociálně odpovědného zadávání a environmentálně odpovědného zadávání – nový článek č.4. 

 

Usnesení č. 14/9 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 

plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 9421000283/2021/4000235168 s firmou GasNet,s.r.o. 

Ústí nad Labem. 

 

Usnesení č. 14/10 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí dopis od ŘSD ohledně chodníku na ul. Hlavní (za svodidly), 

odpověď na tento dopis a pověřuje starostu dalším jednáním s ŘSD. 
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Usnesení č. 14/11 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí obsah dopisu p. Vehovského a odpověď na tento dopis.  

 

Usnesení č. 14/12 

Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí informaci o přípravě voleb přísedících Okresního soudu v Opavě na 

období 2021 – 2025, případně možnost navržení jednoho kandidáta do této funkce. Zastupitelstvo obce nikoho 

nenavrhlo. 

 

Usnesení č. 14/13 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí přijetí daru obce Třebom v podobě vybavení pro zásahovou jednotku 

hasičů obce Sudice ve výši 66.974,13 Kč.  

 

Usnesení č. 14/14 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo:  

a) vyhlásit výběrové řízení na dodavatele na rekonstrukci chodníku na ul. Ratibořské 
b) vyhlásit výběrové řízení na dodavatele na rekonstrukci místní komunikace ul. Na Angru v obci Sudice   

 

Usnesení č. 14/15 

Zastupitelstvo obce Sudice: 

a) schválilo spolupráci se Sázíme stromy, z.ú. na výsadbu stromů v roce 2021 

b) schválilo žádost o příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro Sázíme stromy, z.ú. 

c) pověřuje starostu k podpisu očekávané smlouvy z SFZP o dotaci k akci č.1190900483 

 
Usnesení č. 14/16      

Zastupitelstvo obce Sudice: 

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

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

30.000,- Kč  

 
Usnesení č. 14/17 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje výsledky inventarizace majetku obce Sudice se stavem k 31.12.2020. 

 

Usnesení č. 14/18 

Zastupitelstvo obce Sudice pověřuje starostu obce k jednání o umístění Z-BOXu a schválilo zveřejnění záměru  

na pronájem části pozemků (parc. č.336/6 a 409) k umístění tohoto Z-BOXu v obci.  

 

Usnesení č. 14/19 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo podání žádosti o dotaci na vybavení do prostoru OÚ pro potřeby spolkové 

činnosti přes MAS Hlučínsko s názvem „V zasedačce mohou lidé a spolky teď hrát si, učit se či pět“.  

 
Usnesení č. 14/20 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo nákup AED defibrilátoru LIFEPAK 1000 za cenu 49.900,- Kč (bez DPH)  

 
Usnesení č. 14/21 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo nákup 150 ks termohlavic k radiátorům do ZŠ a MŠ Sudice. 

 

Usnesení č. 14/22 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru na prodej pozemku parcely č. 1185 o výměře 80 m2 za 

cenu 200,- Kč/m2. 

 

Usnesení č. 14/23 

Zastupitelstvo obce Sudice: 

a) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2020, dle zápisu 

b) schválilo rozpočtové opatření č. 1/2021, dle zápisu 

 

Usnesení č. 14/24 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o odpadech v obci. 

 

Usnesení č. 14/25 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí Tříkrálovou sbírku z ledna a února r.2021, kdy se v Sudicích vybralo 

25.041,- Kč. 
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Usnesení č. 14/26 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o množství sběru kontejneru TextilEco za rok 2020  

(2 543 kg). 

 

Usnesení č. 14/27 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vypracování projektu na výstavbu mostku mezi ul. Luční a ul. 

Novoměstská. 

 

Usnesení č. 14/28 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o změně územního plánu ohledně parcel pro výstavbu 

nových rodinných domů a pozemky vyhodnotí na pracovní schůzce. 

 

Usnesení č. 14/29 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí konání pracovní schůzky dne 06.03.2021 v 9:00 hod. 

 

Usnesení č. 14/30 

Zastupitelstvo obce Sudice zamítlo žádost p. Komárkové a p. Kubné o snížení poplatku za odpady. 

 

  

 

 

 

 
 

Petr  H a l f a r 

starosta obce Sudice 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:           

Petr Weimann  ___________________________          

         

Vlasta Bártová       ___________________________ 

  

 

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno:  8 z 9 členů ZO        

 

Zapsala: Hlubocká 


