
 

Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 08.11.2021 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno: 8 členů ZO 

Občané: 12 

Hosté: Mgr. Lukáš Hrabovský, Ing. Martin Vojáček, Ing. Aleš Patočka 

 

Usnesení č. 17/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Jiří Halfar a pí. Barbora Balarinová a zapisovatelkou pí. 

Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 17/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program 17. zasedání zastupitelstva obce Sudice dne 08.11.2021, dle 

zápisu.  

 

Usnesení č. 17/3 

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

předseda, členové – pí. Eva Jurečková a p. Petr Weimann. 

 

Usnesení č. 17/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 16. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 09.08.2021. 

 

Usnesení č. 17/5 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje vyvolání pracovní schůzky s f. RenoEnergie, a.s. o navýšení odměn za 

výstavbu VTE. 

 

Usnesení č. 17/6 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 30.09.2021: 

 Příjmy ve výši 12,409.400,00 Kč, tj. 56 % 

 Výdaje ve výši 11,473.100,00 Kč, tj. 54 %  

 

Usnesení č. 17/7 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje podání žádosti u Pozemkového úřadu na pozemkové úpravy LBK 3e, LBK 

3f, LBK 5a, LBC 1 a DC 9. 

 

Usnesení č. 17/8 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o nových Obecně závazných vyhláškách o odpadech dle 

nového zákona o odpadech na rok 2022.  

 

Usnesení č. 17/9 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo:  

a) podání žádosti o dotaci na Rekonstrukci místní komunikace ul. Na Angru do dotačního titulu 

117D8210A Podpora obnovy místních komunikací Ministerstva pro místní rozvoj. Při získání dotace se 

starosta pověřuje podpisem smlouvy.   

b) podání žádosti na „Rekonstrukci chodníkových těles ul. Na Angru“ z programu Podpora obnovy a 

rozvoje venkova Moravskoslezského kraje pro rok 2022. Při získání dotace se starosta pověřuje 

podpisem smlouvy.  

 

Usnesení č. 17/10 

Zastupitelstvo obce Sudice vyhlašuje výběrové řízení na přemístění veřejného osvětlení a rozhlasu na nové 

sloupy. 

 

Usnesení č. 17/11 

Zastupitelstvo obce Sudice: 

a) bere na vědomí podpis starosty u dohody se Státním zemědělským intervenčním fondem na vybavení 

Obecního úřadu 

b) schválilo cenovou nabídku f. FORM, spol. s.r.o., Kozmice na "Pořízení vnitřního vybavení do prostor 

OÚ Sudice pro potřeby spolkové činnosti" za cenu 361.066,42 Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje 

podpisem Smlouvy o dílo.  

 

Usnesení č. 17/12 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o uložení sutě na skládku mimo obec a nových 

kanalizačních revizních šachtách při rekonstrukci chodníku na ul. Ratibořské. 
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Usnesení č. 17/13 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o parcele č. 690 v k.ú. Sudice za domem čp. 156 na ul. 

Zámecké a zamítlo žádost pí. Kučejové. 

 

Usnesení č. 17/14 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zápis č.2/2021 ze dne 04.11.2021 kontrolního výboru. 

 

Usnesení č. 17/15 

Zastupitelstvo obce Sudice:  

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

b) bere na vědomí výroční zprávu ZŠ a MŠ Sudice  

 

Usnesení č. 17/16 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí výroční zprávu spolku DomA – domácí asistence, z.s., Kobeřice. 

 

Usnesení č. 17/17 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o podílu obce dopravní obslužnosti v oblasti Opavsko.  

 

Usnesení č. 17/18 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o dodavateli elektrické energie přes Sdružení obcí 

Hlučínska z důvodu ukončení dodávky energií od f. Bohemia Energy. 

 
Usnesení č. 17/19 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí návrh rozpočtu obce Sudice na rok 2022. 

 

Usnesení č. 17/20 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje uzavření dodatku č.1 ke kupní smlouvě s p. Petrem Halfarem o prodloužení 

lhůty kolaudace na 2 roky. 
 
Usnesení č. 17/21 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 4/2021, dle zápisu. 

 

Usnesení č. 17/22 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Dodatek č.1 ke smlouvě o finančním vypořádání s obcí Bělá – kompostéry.  

 

Usnesení č. 17/23 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost p. Kašného o koupi pozemku parcely č. 278/1 o výměře 1845 

m2. 

 

Usnesení č. 17/24 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč na provoz záchranné stanici 

Bartošovice v roce 2022. 

  

 

 

 

 Petr  H a l f a r 

starosta obce Sudice 

 

 

 

 

Ověřovatelé:           

Jiří Halfar  ___________________________          

         

Barbora Balarinová       ___________________________ 

  

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno:  8 z 9 členů ZO        

 

Zapsala: Hlubocká 


