
 

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 05.12.2022 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 
 

Přítomno: 7 členů ZO 

Občané: 11 
 

Usnesení č. 2/1 

Zastupitelstvo obce Sudice volí členku finančního výboru p. Vlastu Bártovou. 

 

Usnesení č. 2/2 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Davida Vaníčka a Ing. Michala Mikluše a zapisovatelkou 

p. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 2/3 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva obce Sudice dne 05.12.2022 dle zápisu.  

 

Usnesení č. 2/4 

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

předseda, členové – pí. Vlasta Bártová a p. Petr Weimann. 

  

Usnesení č. 2/5 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 

Sudice, konaného dne 17.10.2022 a z 21. zasedání zastupitelstva ze dne 22.08.2022. 

 

Usnesení č. 2/6 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje: 

1. Cenovou nabídku fa Marius Pedersen a.s. na zajištění provozu systému shromažďování, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2023. 

2. Kalkulaci místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2023 – 390,- Kč/osobu 

a rok. 

3. Smluvní ceny pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby oprávněné k podnikání, které se zapojí 

do systému odpadového hospodářství zavedeného obcí Sudice pro rok 2023 – 2.500,- Kč/odpadová 

nádoba na rok.  

 
Usnesení č. 2/7 

Zastupitelstvo obce Sudice vydalo Obecně závaznou vyhlášku ze dne 05.12.2022 o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství s účinností od 01.01.2023. 

 

Usnesení č. 2/8 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 30.09.2022: 

 Příjmy ve výši 15,888.400,00 Kč, tj. 58 % 

 Výdaje ve výši 9,221.000,00 Kč, tj. 34 %  

 

Usnesení č. 2/9 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo „Rozpočet ZŠ a MŠ Sudice na rok 2023“. 

 

Usnesení č. 2/10 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo „Střednědobý výhled rozpočtu obce Sudice na období let 2023 – 2027“. 

 

Usnesení č. 2/11 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo „Rozpočet obce Sudice na rok 2023 a to příjmy ve výši 26,396.180,- Kč, 

výdaje ve výši 26,396.180,- Kč, a to i se zapojením přebytku roku 2022 ve výši 12,896.880,- Kč 

 

Usnesení č. 2/12 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vkladový účet na 8,000.000,- Kč u Generali Česká pojišťovna a.s. s úrokem 

6,3 až 6,5 %. 

 

Usnesení č. 2/13 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 

1. Starosta může provádět trvale rozpočtová opatření od posledního zasedání zastupitelstva obce do 31.12. 

kalendářního roku a na nejbližším jednání dát rozpočtová opatření na vědomí členům zastupitelstva 

obce. 

2. Starosta může provádět trvale formou rozpočtových opatření úpravu rozpočtu v rozsahu přijetí dotací a 

jejich čerpání a na nejbližším jednání dát přijetí a čerpání dotací na vědomí členům zastupitelstva obce. 
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3. Starosta může provádět trvale formou rozpočtových opatření přijetí úvěru a následné čerpání z úvěru na 

předem schválené investiční akce.  

 

Usnesení č. 2/14 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje starostu Petra Halfara: 

a) jako určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace obce Sudice pro volební 

období 2022 – 2026 

b) jako určeného zastupitele pro pořizování změny č.1 územního plánu obce Sudice 

 

Usnesení č. 2/15 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo aktualizaci Strategického plánu obce Sudice.  

 
Usnesení č. 2/16 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo aktualizaci Směrnice o používání sociálních potřeb zaměstnanců a starosty 

obce. 

 
Usnesení č. 2/17 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o dílo na tvorbu GIS obce Sudice pro rok 2023 s firmou DIGIS, 

s.r.o., Ostrava. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.  

 

Usnesení č. 2/18 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje podpis smlouvy ze dne 01.12.2022 s f. EP ENERGY TRADING, a.s. na 

elektrickou energii za spotové ceny a zastropovanou částku. 

   

Usnesení č. 2/19 

Zastupitelstvo obce Sudice: 

a) bere na vědomí sponzorské dary věnované ZŠ a MŠ Sudice 

b) schválilo převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic v celkové částce   

84.947,41 Kč   

 

Usnesení č. 2/20 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o výsledku místního referenda v Sudicích.  

 

Usnesení č. 2/21 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí nabídky f. RenoEnergie, a.s. 

 

Usnesení č. 2/22 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje: 

a) příspěvek f. RenoEnergie a.s. pro obec Sudice ve výši 150.000,- Kč. Starosta se pověřuje podpisem 

darovací smlouvy. 

b) příspěvek f. RenoEnergie a.s. pro ZŠ a MŠ Sudice ve výši 100.000,- Kč. Starosta se pověřuje podpisem 

darovací smlouvy. 

 

Usnesení č. 2/23  

Zastupitelstvo obce Sudice vzalo na vědomí oznámení SmVaK Ostrava a.s. o změně ceny vodného a stočného 

od 01.01.2023. Vodné 59,99 Kč (vč. 10% DPH) a stočné 58,53 Kč (vč. 10% DPH), celkem 118,52 Kč (vč. 

DPH). 

 

Usnesení č. 2/24  

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce Sudice se 

stavem k 31.12.2022 a složení inventarizačních komisí.  

 

Usnesení č. 2/25  

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí konání Třikrálové sbírky roku 2023 v termínu 7. ledna 2023 

v Sudicích.  

 

Usnesení č. 2/26  

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč na provoz záchranné stanici 

Bartošovice v roce 2023.  

 

Usnesení č. 2/27  

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo dohodu o provedení práce pro velitele JSDH Sudice p. Pavla Plachtzika na 

rok 2023. 
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Usnesení č. 2/28  

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru na pronájem části parcely č. 1160 – vodní plocha o 

výměře 3 984 m2 - výměra cca 315 m2. 

 
Usnesení č. 2/29 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 5/2022, dle zápisu. 

 

 

 

Petr  H a l f a r 

starosta 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:           

David Vaníček        ___________________________    

      

         

Ing. Michal Mikluš   ___________________________ 

   

 

 

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno:  7 z 9 členů ZO        

 

Zapsala: Hlubocká 

 


