
 

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 03.11.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 
 

Usnesení č. 1/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Antonii Vavrovou a p. Petra Weimanna a zapisovatelkou 

p. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 1/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program ustavujícího zasedání dne 03.11.2014 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 Petra Halfara.  

 

Usnesení č. 1/7 

Zastupitelstvo obce Sudice volí místostarostou 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 p. Antonii Vavrovou.  

 

Usnesení č. 1/10 

Zastupitelstvo obce Sudice volí předsedou kontrolního výboru p. Petra Weimanna. 

 

Usnesení č. 1/11 

Zastupitelstvo obce Sudice volí členy finančního výboru p. Ivetu Kryštofovou a p. Jiřího Zipse. 

 

Usnesení č. 1/12 

Zastupitelstvo obce Sudice volí členy kontrolního výboru  p. Barboru Balarinovou 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 400,00 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 

01.11.2014 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 10.000,00 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 1.060,00 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 vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 ze dne 03.11.2014 o zákazu 

provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce s účinností od 01.01.2015 a zároveň ruší 

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 ze dne 15.12.2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 

přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. 

 

Usnesení č. 1/18 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozbor  finančního hospodaření obce Sudice k 30.09.2014: 

 Příjmy ve výši 8,471.600,00 Kč, tj. 94% 

 Výdaje ve výši 7,762.900,00 Kč, tj. 80% 

 

Usnesení č. 1/19 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 5/2014, dle zápisu. 

 

 

 

 

 

 

Petr  H a l f a r 

starosta 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:           

Antonie Vavrová  ___________________________          

   

        

Petr Weimann   ___________________________ 

 

 

 

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno:  9 z 9 členů ZO        

 

Zapsala: Hlubocká 

 


