
 

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 09.11.2020 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno:  9 členů ZO 

Občané: 6 

 

Usnesení č. 12/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Jiřího Halfara a pí. Barboru Balarinovou a 

zapisovatelkou pí. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 12/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program 12. zasedání zastupitelstva obce Sudice dne 09.11.2020, dle 

zápisu.  

 
Usnesení č. 12/3 

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

předseda, členové – pí. Ivetu Kryštofovou a pí. Vlastu Bartovou. 

 

Usnesení č. 12/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 11. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 07.09.2020.  

 

Usnesení č. 12/5 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 30.09.2020: 

Příjmy ve výši 24,651.000,00 Kč, tj. 89 % 

Výdaje ve výši 15,486.500,00 Kč, tj. 60 %  
  

Usnesení č. 12/6 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej části parcely č. 143 o výměře 54 m2 za cenu 10.800,- Kč panu 

Bronislavu Hlaváčovi a paní Marii Suchánkové. Starosta se pověřuje podpisem Kupní smlouvy. 

 

Usnesení č. 12/7 

Zastupitelstvo obce Sudice zamítlo prodej části parcely č.344/1 pod dvojgaráží u bytového domu čp. 152. 

 

Usnesení č. 12/8 

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

umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (Sudice, Třebomská, parc.č. 368, přípojka KNN) za cenu 1.000,- 
Kč, prováděné na parcele č. 674/4 v majetku obce Sudice. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o budoucí 

smlouvě. 

 

Usnesení č. 12/9 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo f. Projekce Guňka, s.r.o., Šenov k zpracování studie na akci „Studie mostu 

(propustku) na parc.č. 830, k.ú. Sudice“ za cenu 90.750,- Kč (vč. DPH). 

 
Usnesení č. 12/10 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 

a) propachtování parcel č. 278/1,413/2, 704, 713, 717, 730, 761, 770, 771, 786, 805, 830, 833, 892, 995, 

1057, 1121, 1123, 1131, 1135, 1150, 1170, 1172 firmě CETA, s.r.o. Kobeřice, jenž je subjekt 

podnikající v ČR, plátce daní, z nich je financován i rozpočet obcí a také z důvodu dlouhodobé a 

úspěšné spolupráce, jednak zaměstnává občany obce Sudic, provádí pomocné práce v obci svojí 

technikou, pronájmem hnojiště pro uložení bioodpadu, mulčováním polních cest, jejich budováním, 

pomáhá v zimním období odhrnovat sníh a pomáhá s dalšími nutnými pracemi pro rozvoj obce Sudice – 

i když nemá u některých parcel nejvyšší nabídku, u jiných ji zase převyšuje, a to právě s ohledem na 

výše uvedené, tedy mimo jiné, rozvoj obce. 
b) propachtování parcel č. 720, 721, 724, 728, 800, 866, 984, 985, 1147, 1148, 1159, 1162, 1163, 1164, 

1165, 1166, 1167, 1168, 1169 Zemědělské farmě Rohov, zabývající se především rostlinnou výrobou a 

také dlouhodobou spolupráci s obcí - u některých parcel stejné jako nejvyšší 

c) propachtování parcel č. 921, 934, 937, 939, 940, 1069, 1153, 1154, 1156, 1157, 1161, 1176 firmě 

Gypstrend, s.r.o. Kobeřice, o které jiní zájemci se zemědělským podnikáním zájem neměli, týká se to 

polních cest a podobných pozemků v jihozápadním cípu katastru obce.  

Starosta se pověřuje podpisem pachtovních smluv. 
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Usnesení č. 12/11 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost SDH Strahovice o finanční příspěvek a rozhodlo příspěvek 

neposkytnout. 

 

Usnesení č. 12/12 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 4/2020, dle zápisu. 

 
Usnesení č. 12/13 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí otevřený dopis od petičního výboru ohledně větrných elektráren. 

 

Usnesení č. 12/14 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí návrh rozpočtu obce Sudice na rok 2021. 

 
Usnesení č. 12/15      

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o zřízení bankomatu v obci. 

 
Usnesení č. 12/16 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci od Ředitelství silnic a dálnic, týkající se chodníku 

umístěného na ul. Hlavní, za svodidly, v zatáčce při výjezdu ze Sudic - směrem k pískovně. 

  

Usnesení č. 12/17 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí nabídku digitálního rozhlasu pro obec Sudice. 

 
Usnesení č. 12/18 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru na prodej části parcely č. 390 o výměře cca 24 m2 za cenu 

200,- Kč/m2. 

 

Usnesení č. 12/19 

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

Bartošovice v roce 2021. 

 

Usnesení č. 12/20 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo pořízení 12 nových plášťů pro děti na Tříkrálovou sbírku ve výši 4.000,- 

Kč. 

 

 

 

 
 

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:  9 z 9 členů ZO        

 

Zapsala: Hlubocká 


