
 

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 17.10.2022 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 
 

Přítomno: 8 členů ZO 

Občané: 25 
 

Usnesení č. 1/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Evu Jurečkovou a MgA. Petra Němce a zapisovatelkou 

p. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 1/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program ustavujícího zasedání dne 17.10.2022 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 do funkce starosty obce Sudice p. Petra Halfara. 

 

Usnesení č. 1/7 

Zastupitelstvo obce Sudice volí místostarostou obce Sudice p. Pavla Plachtzika. 

 

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 předsedkyni finančního výboru p. Evu Jurečkovou.  

 

Usnesení č. 1/10 

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

 

Usnesení č. 1/11 

Zastupitelstvo obce Sudice volí členku finančního výboru p. Ivetu Kryštofovou. Další člen finančního výboru se 

bude volit na příštím zasedání. 

 

Usnesení č. 1/12 

Zastupitelstvo obce Sudice volí členy kontrolního výboru p. Davida Vaníčka a Ing. Michala Mikluše. 

 
Usnesení č. 1/13 

Zastupitelstvo obce Sudice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízení vlády č.318/2017 

Sb., o odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva, v platném znění stanoví odměnu za výkon funkce 

neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1.242,00 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 

17.10.2022 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 10.325,00 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 3.245,00 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 

17.10.2022. 
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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 pověřuje starostu obce k samostatnému rozhodování o úhradě nákladů do výše max. 

200.000,00 Kč v jednotlivých případech.  

 

Usnesení č. 1/18 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje všechny členy zastupitelstva do komise pro výběrové řízení a zástupce 

agentury, která bude výběrové řízení řídit. 

 

Usnesení č. 1/19 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje všechny členy zastupitelstva, mimo starosty, do Komise k projednávání 

přestupků. 

 

Usnesení č. 1/20  

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje p. Petra Weimanna (člena zastupitelstva) jako stálého zaměstnance obce 

Sudice.  

 

Usnesení č. 1/21  

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8028561/2, 

Sudice, Novoměstská, p.č. 144/1, příp. kNN s firmou ČEZ Distribuce, a.s. u obecního pozemku parc.č. 143/1 a 

487/3. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 1/22  

Zastupitelstvo obce Sudice požádá o odstranění billboardu a dále bude řešit kontejnery na sklo před domem čp. 

177. 

 

Usnesení č. 1/23  

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o vyhlášení místního referenda v obci Sudice Krajským 

soudem v Ostravě na den 26.11.2022 od 8:00 hod. do 22:00 hod. s jedním hlasovacím lístkem. 

 

Usnesení č. 1/24  

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo v souladu s § 27, odst. 2 a 4 zákona o místním referendu odměnu za výkon 

funkce předsedy okrskové komise ve výši 2.200,- Kč, místopředsedy okrskové komise ve výši 2.100,- Kč, 

zapisovatele okrskové komise ve výši 2.100,- Kč a člena okrskové komise ve výši 1.800,- Kč.  
 
Usnesení č. 1/25  

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o odprodeji pozemku pod garážemi na parcele č. 344/1 a 

bude hledat možné řešení. 

 

Usnesení č. 1/26  

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o elektrické energii ve spolupráci se Sdružením obcí 

Hlučínska.  

 
Usnesení č. 1/27  

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo zpracovat rozpočet na opravu místní komunikace – ul. Novoměstská a 

v případě vyhlášení dotačního programu na místní komunikace podat žádost o dotaci.  
 

Usnesení č. 1/28 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 4/2022. 

 
Usnesení č. 1/29 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci o zachování mlčenlivosti členů zastupitelstva, výborů a 

komisí. Určuje předsedům výborů a komisí, aby o této skutečnosti informovali členy výborů a komisí z řad 

občanů a zajistili podepsání přiloženého dokumentu. Zároveň je povinen předseda členy poučit, že se jedná o 

zákonnou povinnost a odmítnutím podpisu prohlášení o mlčenlivosti se člen nemůže zříci zákonné povinnosti, 

jelikož toto prohlášení má pouze informativní charakter. 

 
Usnesení č. 1/30 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí děkovný dopis Charity Opava. 
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Usnesení č. 1/31 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o termínovaném vkladu České spořitelny, a.s. 

 

Usnesení č. 1/32 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí konání pracovní schůzky dne 17. listopadu 2022. 

 

 
 

 

 

Petr  H a l f a r 

starosta 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:           

Eva Jurečková        ___________________________    

      

         

MgA. Petr Němec   ___________________________ 

   

 

 

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno:  8 z 9 členů ZO        

 

Zapsala: Hlubocká 

 


