
 

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 28.02.2022 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno: 7 členů ZO 

Občané: 21 

 

Usnesení č. 19/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Ivetu Kryštofovou a p. Jiřího Halfara a zapisovatelkou 

pí. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 19/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program 19. zasedání zastupitelstva obce Sudice dne 28.02.2022, dle 

zápisu.  

 

Usnesení č. 19/3 

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. 19/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 18. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 06.12.2021. 

 

Usnesení č. 19/5 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 31.12.2021 

 Příjmy ve výši 19,070.300,00 Kč, tj. 98 % 

 Výdaje ve výši 17,732,100,00 Kč, tj. 75 % 

 

Usnesení č. 19/6 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje 

a) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti spolku TJ Sokol Sudice v celkové 

výši 50.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 2/2022. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

b) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti spolku SDH Sudice v celkové výši 

32.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 3/2022. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

c) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti spolku AVZO Sudice v celkové výši 

10.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 4/2022. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

d) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti Mysliveckého spolku Sudice 

v celkové výši 24.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 5/2022. Starosta se pověřuje 

podpisem smlouvy. 

e) neinvestiční individuální dotaci na provozní režii spjatou s činnosti římskokatolické církve v celkové 

výši 200.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 6/2022. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

 

Usnesení č. 19/7 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlásit výběrové řízení na chodník ul. Na Angru a místní komunikaci ul. 

Na Angru. Starosta se po výběrovém řízení a doporučení výběrové komise pověřuje podpisem smlouvy o dílo. 

  

Usnesení č. 19/8 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro Sázíme stromy, z.ú., Praha. 

 

Usnesení č. 19/9 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí sponzorské dary věnované ZŠ a MŠ Sudice. 

   

Usnesení č. 19/10 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje výsledky inventarizace majetku obce Sudice se stavem k 31.12.2021.  

 
Usnesení č. 19/11 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost na dotaci na opravu asfaltu na hřišti v Sudicích. 
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Usnesení č. 19/12 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej části parcely č. 278/1 o výměře 1 070 m2 za cenu 500,- Kč/m2 p. 

Petrovi Kašnému a pí. Monice Kašné. 

 

Usnesení č. 19/13 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo  

a) odkup části parcely č. 153 o rozměrech 175 m2 a 1 m2 a z parcely č. 501 odkup 221 m2 od manželů 

Nepilových za cenu 200,- Kč/m2 – celkem 79.400,- Kč, dle geometrického plánu  

b) odkup části parcely č. 154 o rozměru 28 m2 od p. Rostisava Komárka za cenu 200,- Kč/m2 – celkem 

5.600,- Kč, dle geometrického plánu 

c) vyhlášení záměru na prodej části parcely č. 487/3 v majetku obce o rozměru cca 70 m2 za cenu 200,- 

Kč/m2 – celkem 14.000,- Kč, dle geometrického plánu 

 

Usnesení č. 19/14 

Zastupitelstvo obce Sudice stanoví podle § 67 a v souladu s § 68 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva obce Sudice na volební období 2022 - 2026, a to 9 členů.  

 

Usnesení č. 19/15 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru na prodej části parcely č. 675/11 o výměře cca 25 m2 za 

cenu 200,- Kč/m2. Bude zaměřeno pak dle geometrického plánu.  

 

Usnesení č. 19/16  

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zpracování žádosti o dotaci na výměnu veřejného osvětlení v obci Sudice 

na rok 2023, ze tří nabídek vybralo f. Lighting Projects Consulting s.r.o., Praha za 82.280,- Kč (vč. DPH). 

Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 

 
Usnesení č. 19/17 

Zastupitelstvo obce Sudice rozhoduje podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve 

spojení s § odst. 1 písm. b) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o z měně některých zákonů, o 

nevyhlášení místního referenda na základě návrhu přípravného výboru na konání místního referenda ze dne 

03.11. 2021 ve znění otázky: „Větrné elektrárny v katastru obce?“  

 
Usnesení č. 19/18 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení na protlak NN k ZŠ a MŠ Sudice.  

 
Usnesení č. 19/19 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo novou ovládací skříň veřejného osvětlení od f. Peterek za cenu 45.742,84 

Kč (vč. DPH). Starosta se pověřuje podpisem smlouvy o dílo.  

 

Usnesení č. 19/20 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo koupi nového traktoru s příslušenstvím od f. Agroservis Opava s.r.o. za 

cenu 821.953,- Kč (vč. DPH). Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.   

 

Usnesení č. 19/21 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru na prodej parcely č. 689/2 o výměře 67 m2 za cenu 200,-

Kč/m2.  

 

Usnesení č. 19/22 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí žádost Hultschiner – Soldaten z.s. o příspěvek na poplatky 

v archivech a poplatky za vedení webových stránek. 

 

Usnesení č. 19/23  

Zastupitelstvo obce Sudice: 

a) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2021, dle zápisu 

b) schválilo rozpočtové opatření č. 1/2022, dle zápisu 

 

Usnesení č. 19/24 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o množství sběru kontejneru TextilEco za rok 2021    

(2 319 kg). 

 

Usnesení č. 19/25 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí Tříkrálovou sbírku z ledna a února r. 2022, kdy se v Sudicích vybrala 

částka 40.061,- Kč. 
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Usnesení č. 19/26 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o konání odpustu v Sudicích ve dnech 25. a 26.06.2022.  

  

Usnesení č. 19/27 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zápis kontrolního výboru č. 1/2022 ze dne 22.02.2022. 

  

Usnesení č. 19/28 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo finanční dar ve výši 5.000,- Kč na provoz dětské krizové linky - Linky 

bezpečí, z.s., Praha. 

  

 
 

 

 

 

 Petr  H a l f a r 

starosta obce Sudice 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:           

Iveta Kryštofová  ___________________________          

         

Jiří Halfar                                    ___________________________ 

  

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno:  7 z 8 členů ZO        

 

Zapsala: Hlubocká 


