
 
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 08.11.2010 v 17.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 
 
 
Usnesení č. 1/1 
Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Ing. Milana Černohorského a  p. Ing. Emila Josefuse a 
zapisovatelkou p. Antonii Vavrovou. 
 
Usnesení č. 1/2 
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program ustavujícího zasedání dne 08.11.2010 dle zápisu.  
 
Usnesení č. 1/3 
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zvolení jednoho místostarosty.  
 
Usnesení č. 1/4 
Zastupitelstvo obce Sudice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce 
starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.  
 
Usnesení č. 1/5 
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejně hlasováním.  
 
Usnesení č. 1/6 
Zastupitelstvo obce Sudice volí starostou p. Petra Halfara.  
 
Usnesení č. 1/7 
Zastupitelstvo obce Sudice volí místostarostou obce Sudice p. Ing. Emila Josefuse. 
 
Usnesení č. 1/8 
Zastupitelstvo obce Sudice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.  
 
Usnesení č. 1/9 
Zastupitelstvo obce Sudice volí předsedou finančního výboru Ing. Milana Černohorského.  
 
Usnesení č. 1/10 
Zastupitelstvo obce Sudice volí předsedou kontrolního výboru p. Barboru Balarinovou. 
 
Usnesení č. 1/11 
Zastupitelstvo obce Sudice volí členy finančního výboru p. Martu Švarcovou a p. Ing. Marii Bočkovou. 
 
Usnesení č. 1/12 
Zastupitelstvo obce Sudice volí členy kontrolního výboru p. Jiřího Zipse a p. Pavla Plachtzika. 
 
Usnesení č. 1/13 
Zastupitelstvo obce Sudice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon 
funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 350,00 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 
01.11.2010 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.  
 
Usnesení č. 1/14 
Zastupitelstvo obce Sudice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon 
funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7.000,00 Kč měsíčně. Odměna bude 
poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.  
 
Usnesení č. 1/15 
Zastupitelstvo obce Sudice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon 
funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1.350,00 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení 
do funkce předsedy výboru.  
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Usnesení č. 1/16 
Zastupitelstvo obce Sudice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu 
několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za níž 
podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 
 
Usnesení č. 1/17 
Zastupitelstvo obce Sudice příslušné podle § 6 odstavce 5 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za 
použití § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává Opatření 
obecné povahy o prodloužení návrhového období územního plánu obce Sudice do konce roku 2015. 
 
Usnesení č. 1/18 
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla č. 
300713/SONP/OP/K/2010/D1. Starosta se pověřuje podpisem dodatku č. 1. 
 
Usnesení č. 1/19 
Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje úplatný převod plynárenského zařízení STL DN Ø 40 v délce 24,6 m na 
pozemku parc. č. 47/4 v k.ú. Sudice dle kupní smlouvy č. 1-20-196/10, 1310000678 s kupní cenou ve výši 
34.500,00 Kč, uzavřenou na základě smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy č. 538/2009/1309000628 
ze dne 8.12.2009. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 
 
Usnesení č. 1/20 
Zastupitelstvo obce Sudice rozhodlo o nabídce firmy Bel-Czech TRADE, s.r.o. Třebíč na dodávku traktoru 
BELARUS 320.4 vč nabízeného příslušenství v celkové ceně 324.625,00 Kč bez DPH s tím, že financování 
bude formou leasingu s akontací 30 % na dobu 60 měsíců. Starosta se pověřuje uzavřením a podpisem smlouvy 
o leasingu.  
 
Usnesení 1/21 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2010 dle zápisu. 
 
Usnesení 1/22 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2010 dle zápisu. 
 
 
 
 
 
        Petr   H a l f a r 
              starosta 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:           

Ing. Milan Černohorský  ___________________________    
      
   

        
Ing. Emil Josefus    ___________________________ 

 
 
 
 
Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     
Přítomno:  9 z 9 členů ZO        
 
Zapsala: Vavrová 
 


