
 

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 22.08.2022 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno: 8 členů ZO 

Občané: 12 

 

Usnesení č. 21/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Barboru Balarinovou a p. Petra Weimanna a 

zapisovatelkou pí. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 21/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program 21. zasedání zastupitelstva obce Sudice dne 22.08.2022, dle 

zápisu.  

 

Usnesení č. 21/3 

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

předseda, členové – pí. Eva Jurečková a pí. Iveta Kryštofová. 

 

Usnesení č. 21/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 20. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 23.05.2022. 

 

Usnesení č. 21/5 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 30.06.2022: 

 Příjmy ve výši 10,638.700,00 Kč, tj. 68 % 

 Výdaje ve výši 6,773.400,00 Kč, tj. 25 % 

 

Usnesení č. 21/6 

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

za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí 

Hlučínska za rok 2021 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 2021.  

 

Usnesení č. 21/7 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o výpůjčce se Sdružením obcí Hlučínska na 1 ks dobíjecí stanice 

na elektrokola, 3 ks posezení a 3 ks odpadkových košů v rámci projektu „Vybavení cyklostezek k rozvoji 

cykloturistiky na Hlučínsku II.“. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o výpůjčce. 

 

Usnesení č. 21/8 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej části parcely č. 355 o výměře 78 m2 za cenu 200,- Kč/m2 pí. Janě 

Nemčekové. Starosta se pověřuje podpisem Kupní smlouvy. 

 

Usnesení č. 21/9 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo  

a) prodej části parcely č. 308/1 o výměře 143 m2 za cenu 200,- Kč/m2 p. Filipovi Němcovi – parc.č 308/5 

dle geometrického plánu ze dne 07.07.2022. Starosta se pověřuje podpisem Kupní smlouvy. 

b) prodej části parcely č. 308/1 o výměře 74 m2 za cenu 200,- Kč/m2 manželům Halfarovým – parc.č 308/6 

dle geometrického plánu ze dne 07.07.2022. Starosta se pověřuje podpisem Kupní smlouvy. 

c) prodej části parcely č. 308/1 o výměře 25 m2 za cenu 200,- Kč/m2 pí. Janě Nemčekové – parc.č 308/7 

dle geometrického plánu ze dne 07.07.2022. Starosta se pověřuje podpisem Kupní smlouvy. 

d) prodej části parcely č. 308/1 za cenu 200,- Kč/m2 manželům Kepákovým, výměra bude upřesněna dle 

nového geometrického plánu. Starosta se pověřuje podpisem Kupní smlouvy. 

 

Usnesení č. 21/10 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej parcely č. 278/3 o výměře 1071 m2 za cenu 500,- Kč/m2 manželům 

Trčkovým. Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy. 

 

Usnesení č. 21/11 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej parcely č. 277 o výměře 597 m2 a parcely č. 278/2 o výměře 474 m2 

za cenu 500,- Kč/m2 manželům Grunerovým. Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy. 
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Usnesení č. 21/12 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo finanční dar ve výši 5.000,- Kč Charitě Opava. 

 
Usnesení č. 21/13 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vypustit koridor D51 a koridor územní rezervy D519 z územního plánu 

obce Sudice pro přeložku silnice I/46. 

  

Usnesení č. 21/14 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 

a) přijetí dotace, registrační č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014174 na vybudování varovného a 

výstražného systému – protipovodňová opatření obce 

b) zadávací dokumentaci na vybudování varovného a výstražného systému, včetně Smlouvy o dílo 

c) pověřit starostu výběrem firmy na vybudování varovného a výstražného systému a zpracování 

digitálního protipovodňového plánu 

d) po výběrovém řízení pověřit starostu obce podpisem Smlouvy o dílo na varovný a výstražný systém, 

včetně Smlouvy o dílo na digitální protipovodňový plán 

 

Usnesení č. 21/15 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo podání žádosti o dotaci z Moravskoslezského kraje z Programu obnovy 

venkova na rekonstrukci levé části chodníku ul. Na Angru.  

 

Usnesení č. 21/16 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo podání žádosti o dotaci na pořízení požárního přívěsu z Ministerstva vnitra 

ČR a Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. 

 

Usnesení č. 21/17 

Zastupitelstvo obce Sudice: 

a) povolilo výjimku z nejnižšího počtu žáků pro školní rok 2022/2023 v Základní škole a Mateřské škole 

Sudice, příspěvkové organizaci 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 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., školského zákona. 

b)  povolilo výjimku z nejvyššího počtu dětí v MŠ Sudice pro školní rok 2022/2023 v ZŠ a MŠ Sudice, 

příspěvkové organizaci podle ustanovení § 23 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném 

znění a § 2 odst. 3) vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.  

 

Usnesení č. 21/18 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 3/2022, dle zápisu. 

 

 

 

 

 

 

 Petr  H a l f a r 

starosta obce Sudice 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:           

Barbora Balarinová  ___________________________    

      

         

Petr Weimann                      ___________________________ 

  

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno:  8 z 8 členů ZO        

 

Zapsala: Hlubocká 


