
 

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 23.05.2022 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

Přítomno: 8 členů ZO 

Občané: 12 

 

Usnesení č. 20/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Evu Jurečkovou a p. Davida Vaníčka a zapisovatelkou 

pí. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 20/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program 20. zasedání zastupitelstva obce Sudice dne 23.05.2022, dle 

zápisu.  

 

Usnesení č. 20/3 

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

předseda, členové – pí. Barbora Balarinová a p. Jiří Halfar. 

 

Usnesení č. 20/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 19. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 28.02.2022. 

 

Usnesení č. 20/5 

Zastupitelstvo obce Sudice: 

a) schválilo účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Sudice, p.o. sestavenou k rozvahovému dni 

31.12.2021 

b) schválilo rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy Sudice, p.o. za rok 2021  

 

Usnesení č. 20/6 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo účetní závěrku obce Sudice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 

 

Usnesení č. 20/7 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Závěrečný účet obce Sudice za rok 2021 s výrokem souhlasu s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad, jak je uvedeno v zápise. 

 

Usnesení č. 20/8 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 31.03.2022: 

 Příjmy ve výši 5,280.600,00 Kč, tj. 36% 

 Výdaje ve výši 2,681.800,00 Kč, tj. 11% 

 

Usnesení č. 20/9 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ za rok 

2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ za rok 

2021 ze strany Moravskoslezského kraje a Zprávy Kontrolní a revizní komise při Svazku obcí mikroregionu 

Hlučínska-západ o výsledku kontroly hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ za rok 2021.  

 

Usnesení č. 20/10 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Sudice a přerozdělení finančních prostředků 

pro ZŠ a MŠ Sudice. 

   

Usnesení č. 20/11 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku (radiostanice) s Hasičským 

záchranným sborem MSK v Ostravě.  
 

Usnesení č. 20/12 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej parcely č. 689/2 o výměře 67 m2 za cenu 200,- Kč/m2 p. Davidovi 

Vaníčkovi a Monice Vaníčkové. Starosta se pověřuje podpisem Kupní smlouvy.  

  

Usnesení č. 20/13 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru na prodej parcely č. 277 o výměře 741 m2 a parcely č. 

278/2 o výměře 621 m2 za cenu 500,- Kč/m2. 
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Usnesení č. 20/14 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej parcely č. 487/4 o výměře 70 m2 za cenu 200,- Kč/m2 p. 

Rostislavovi Komárkovi. Starosta se pověřuje podpisem Kupní smlouvy.  

 

Usnesení č. 20/15 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej části parcely č. 675/11 o výměře 21 m2 za cenu 200,- Kč/m2.  Prodej 

se uskuteční dle geometrického plánu. Starosta se pověřuje podpisem Kupní smlouvy.  

 

Usnesení č. 20/16 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru na prodej části pozemku parcely č. 355 o výměře 3134 

m2. 

 

Usnesení č. 20/17  

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru na prodej části pozemku parcely č. 308/1 o výměře 304 

m2. 

 
Usnesení č. 20/18 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Dohodu o provedení práce pro velitele JSDH Sudice.  

 
Usnesení č. 20/19 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo navýšení financí z rozpočtu obce Sudice na opravu místní komunikace a 

chodníku na ul. Na Angru o 1,733.419,- Kč.  

 
Usnesení č. 20/20 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rekonstrukci zabezpečovacího zařízení hasičské zbrojnice v Sudicích.  

 

Usnesení č. 20/21 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí dopis p. Černohorského ze dne 28.02.2022.  

 

Usnesení č. 20/22 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 2/2022, dle zápisu. 

 

Usnesení č. 20/23 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje navýšení pojištění majetku obce Sudice u Generali Česká pojišťovna, a.s. 

 

 

 

 

 

 Petr  H a l f a r 

starosta obce Sudice 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:           

Eva Jurečková  ___________________________          

         

David Vaníček               ___________________________ 

  

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno:  8 z 8 členů ZO        

 

Zapsala: Hlubocká 


