
 

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 06.12.2021 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno: 8 členů ZO 

Občané: 12 

 

Usnesení č. 18/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Petra Weimenna a pí. Evu Jurečkovou a zapisovatelkou 

pí. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 18/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program 18. zasedání zastupitelstva obce Sudice dne 06.12.2021, dle 

zápisu.  

 

Usnesení č. 18/3 

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

předseda, členové – pí. Iveta Kryštofová a p. David Vaníček. 

 

Usnesení č. 18/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 08.11.2021. 

 

Usnesení č. 18/5 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje:  

1. Cenovou nabídku fa Marius Pedersen a.s. na zajištění provozu systému shromažďování, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2022. 

2. Kalkulaci místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2022 – 620,- Kč/osobu 

a rok. 

3. Smluvní ceny pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby oprávněné k podnikání, které se zapojí 

do systému odpadového hospodářství zavedeného obcí Sudice pro tok 2022 – 2.500,- Kč/odpadová 

nádoba na rok. 

4. Ceník odpadů 

5. Stanoviště sběrných nádob 

 

Usnesení č. 18/6 

Zastupitelstvo obce Sudice vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 ze dne 06.12.2021 o místním poplatku 

za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 01.01.2022.  

 

Usnesení č. 18/7 

Zastupitelstvo obce Sudice vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 ze dne 06.12.2021 o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství s účinností od 01.01.2022. 

 

Usnesení č. 18/8 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo „Rozpočet obce Sudice na rok 2022 a to příjmy ve výši 24,551.954,- Kč, 

výdaje ve výši 24,551.954,- Kč, a to i se zapojením přebytku roku 2021 ve výši 10,975.454,- Kč 

 

Usnesení č. 18/9 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo aktualizaci Strategického plánu obce Sudice.   

 

Usnesení č. 18/10 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo cenovou nabídku f. Elektro Peterek na výměnu kabelu veřejného osvětlení  

a přemístění rozhlasu za cenu 442.521,- Kč (vč. DPH). Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.  

 
Usnesení č. 18/11 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o dílo na tvorbu GIS obce Sudice pro rok 2022 s firmou DIGIS, 

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

 

Usnesení č. 18/12 

Zastupitelstvo obce Sudice schvalilo Akční plán k programu zlepšování kvality ovzduší pro Moravskoslezsko na 

úrovni obce Sudice pro období 2022 – 2026.  
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Usnesení č. 18/13 

Zastupitelstvo obce Sudice po doporučení Sdružení obcí Hlučínska uzavře smlouvu na dodávku spotové energie 

s f. EP ENERGY TRADING a.s., Klimentská 46, Praha 1 na dobu 1 roku.  

 

Usnesení č. 18/14 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru na prodej pozemku parcely č. 278/1 o výměře 1845 m2 za 

cenu 500,- Kč/m2. 

 

Usnesení č. 18/15 

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

4.000,- Kč na rok 2022. Starosta se pověřuje podpisem veřejnoprávní smlouvy.  

 

Usnesení č. 18/16 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IP-12-8026387/2, 

Sudice, p.č. 648/41, 648/42, příp. kNN s firmou ČEZ Distribuce, a.s. u obecního pozemku parc.č.686. Starosta se 

pověřuje podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 18/17  

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej parcely č. 384 o výměře 430 m2 za cenu 700,- Kč/m2, parcely č. 

383/2 o výměře 100 m2 za cenu 700,- Kč/m2 a parcely č. 387/18 o výměře 112 m2 za cenu 700,- Kč/m2 paní 

Lucii Návratové. Starosta se pověřuje podpisem Kupní smlouvy.  

 

Usnesení č. 18/18 

Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí oznámení SmVaK Ostrava a.s. o změně ceny vodného a stočného 

od 01.01.2022. Vodné 50,50 Kč (vč. 10% DPH) a stočné 44,87 Kč (vč. 10% DPH), celkem 95,37 Kč (vč. DPH).  

 
Usnesení č. 18/19 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce Sudice se 

stavem k 31.12.2021 a složení inventarizačních komisí.  

 

Usnesení č. 18/20 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí konání Tříkrálové sbírky roku 2022 v termínu 8. ledna 2022 

v Sudicích. 

 

Usnesení č. 18/21  

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí sponzorské dary věnované ZŠ a MŠ Sudice. 

  

 
 

 

 

 

 Petr  H a l f a r 
starosta obce Sudice 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:           

Petr Weimann  ___________________________          

         

Eva Jurečková       ___________________________ 

  

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno:  8 z 9 členů ZO        

 

Zapsala: Hlubocká 


