
 

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 09.08.2021 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno: 9 členů ZO 
Občané: 21 

Host: Ing. Leo Luzar, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

 

Usnesení č. 16/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. David Vaníček a pí. Eva Jurečková a zapisovatelkou pí. 

Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 16/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program 16. zasedání zastupitelstva obce Sudice dne 09.08.2021, dle 

zápisu.  

 

Usnesení č. 16/3 

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

předseda, členové – pí. Vlasta Bártová a p. Jiří Halfar. 

 

Usnesení č. 16/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 15. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 24.05.2021.  

 

Usnesení č. 16/5 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 30.06.2021: 

 Příjmy ve výši 7,035.100,00 Kč, tj. 33 % 

 Výdaje ve výši 5,742.900,00 Kč, tj. 27 %  

 

Usnesení č. 16/6 

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

za rok 2020, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí 

Hlučínska za rok 2020 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 2020. 

 

Usnesení č. 16/7 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo cenovou nabídku na dodávku zemního plynu na rok 2021, s Pražskou 

plynárenskou za cenu 567,- Kč za MWh. Starosta se pověřuje podpisem dodatku ke smlouvě. 

 

Usnesení č. 16/8 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo smlouvu na odběr elektrické energie u f. Bohemia Energy, kterou 

doporučilo Sdružení obcí Hlučínska. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.  

 

Usnesení č. 16/9 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 

a) přijetí dotace z Moravskoslezského kraje ve výši 400.000,- Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce 

chodníkových těles ul. Ratibořská v obci Sudice“   

b) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

 

Usnesení č. 16/10 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo:  

a) přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1,654.000,- Kč na projekt „Rekonstrukce místní 

komunikace ul. Na Angru v obci Sudice“  
b) smlouvu o poskytnutí dotace z MMR. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy 

c) dodatek Smlouvy o dílo na méně práce ve výši 114.381,- Kč. Starosta se pověřuje podpisem dodatku.   

 

Usnesení č. 16/11 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 

a) žádost ZŠ a MŠ Sudice, příspěvkové organizace o předfinancování projektu „Modernizace učeben ZŠ a 

MŠ Sudice“ ve výši 2,000.000,- Kč, účast obce Sudice 100.000,- Kč a souhlasí s 5-ti letou udržitelností 

projektu 

b) nabídku f. Fichna Hudeczek, a .s. ve výši 75.593,73 Kč na novou podlahu v dílně ZŠ a MŠ Sudice. 

Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo. 
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c) povolilo výjimku z nejnižšího počtu žáků pro školní rok 2021/2022 v Základní škole a Mateřské škole 

Sudice, příspěvkové organizaci podle ustanovení § 23 odst. 3 a 4 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 a 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) 

d)  povolilo výjimku z nejvyššího počtu dětí v MŠ Sudice pro školní rok 2021/2022 v ZŠ a MŠ Sudice, 

příspěvkové organizaci podle ustanovení § 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  

 

Usnesení č. 16/12 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o finančním daru tornádem postiženým obcím Hrušky a 

Moravské Nové Vsi ve výši 2 x 20.000,- Kč.  

 

Usnesení č. 16/13 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IP-12-8028561/1, Sudice, Novoměstská, p.č. 144/1, příp. kNN s firmou ČEZ Distribuce, a.s. u 

obecního pozemku parc.č. 487/3. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.  

 

Usnesení č. 16/14 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IP-12-8028561/1, Sudice, Novoměstská, p.č. 144/1, příp. kNN s firmou ČEZ Distribuce, a.s. u 

obecního pozemku parc.č. 143/1. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.  

 

Usnesení č. 16/15 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8025054/VB03, 

Sudice, p.č. 628/6, příp. kNN s firmou ČEZ Distribuce, a.s. u obecního pozemku parc.č. 264. Starosta se 

pověřuje podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 16/16 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej parcely č. 383/1 o výměře 365 m2 za cenu 500,- Kč/m2, parcely č. 

387/4 o výměře 182 m2 za cenu 616,- Kč/m2 a parcely č. 387/16 o výměře 126 m2 za cenu 500,- Kč/m2 paní 

Martině Klimentové. Starosta se pověřuje podpisem Kupní smlouvy.  

 

Usnesení č. 16/17 

Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí rozpravu o větrných elektrárnách a přípravnému výboru bylo 

oznámeno, že návrh na konání místního referenda jim byl vrácen z důvodu opravy náležitostí návrhu a 

podpisové listiny.  

 
Usnesení č. 16/18 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo cenovou nabídku projektové dokumentace f. Projekce Guňka s.r.o., Šenov 

na akci „Pěší lávka šíře 1,5 m v k.ú. Sudice“ za cenu 211.750,- Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 16/19 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo výměnu kotle na tuhá paliva za plynový kotel z důvodu havárie v bytovém 

domě čp. 152 u pí. Šárky Adámkové. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo s p. Karlem Leciánem. 
 

Usnesení č. 16/20 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost Římskokatolické farnost Sudice o poskytnutí části obecního 
pozemku pro vybudování veřejných toalet za hřbitovní zdí. 

 

Usnesení č. 16/21 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8026390/2, 

Sudice, Třebomská, p.č. 368, s firmou ČEZ Distribuce, a.s. u obecního pozemku parc.č. 674/4. Starosta se 

pověřuje podpisem smlouvy. 

  
Usnesení č. 16/22 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 3/2021, dle zápisu.  

 

Usnesení č. 16/23 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost p. Kocura z f. MAHLVO o koupi části pozemku, který je 

určen pro výstavbu rodinných domů (studie – pozemek č.5).  
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Usnesení č. 16/24 

Zastupitelstvo obce Sudice: 

a) neakceptuje nabídku f. CETA Kobeřice na směnu pozemků 

b) navrhuje zavést do územního plánu parcelu č. 717 (za kostelem) na výstavbu rodinných domů  

 
Usnesení č. 16/25 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o výměně podvozku tanku T34 (památník osvobození).  

 

Usnesení č. 16/26 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o výměně koberce za nový do zasedací místnosti 
Obecního úřadu.  

 

Usnesení č. 16/27 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje oslovit firmy k podání nabídek na nové židle a stoly do prostor Obecního 

úřadu. Starosta se pověřuje oslovení firem a podpisem smlouvy s firmou s nejlevnější nabídkou. 

  

Usnesení č. 16/28 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo odměnu ve výši 14 000,- Kč panu Pavlovi Plachtzikovi za 25 let velitelem 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů a starostou dobrovolných hasičů v Sudicích. 

 

 

  
 

 

 

 

Petr  H a l f a r 

starosta obce Sudice 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:           

David Vaníček  ___________________________          

         

Eva Jurečková       ___________________________ 

  

 
 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno:  9 z 9 členů ZO        

 

Zapsala: Hlubocká 


