
 

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 30.01.2023 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 
 

Přítomno: 8 členů ZO 

Občané: 12 

 

Usnesení č. 3/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Barboru Balarinovou a Evu Jurečkovou a zapisovatelkou 

p. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 3/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva obce Sudice dne 30.01.2023 dle zápisu.  

 

Usnesení č. 3/3 

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

předseda, členové – p. David Vaníček a pí. Vlasta Bártová. 

 

Usnesení č. 3/4 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 2. zasedání zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 05.12.2022. 

  

Usnesení č. 3/5 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo hospodaření obce Sudice k 31.12.2022: 

 Příjmy ve výši 28,461.500,00 Kč, tj. 71 % 

 Výdaje ve výši 26,633.600,00 Kč, tj. 75 %  

 

Usnesení č. 3/6 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje 

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

výši 290.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 1/2023. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

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

10.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 2/2023. 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. 3/2023. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

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

v celkové výši 10.000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 4/2023. 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. 5/2023. Starosta se pověřuje podpisem 

smlouvy. 

 
Usnesení č. 3/7 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo: 

a) výběrové řízení na rekonstrukci místní komunikace ul. Novoměstská. Starosta se po výběrovém řízení a 

doporučení výběrové komise pověřuje podpisem smlouvy o dílo. 

b) výběrového řízení na chodník na ul. Na Angru. Starosta se po výběrovém řízení a doporučení výběrové 

komise pověřuje podpisem smlouvy o dílo. 

c) výběrové řízení na pořízení nového požárního přívěsu. Starosta se po výběrovém řízení a doporučení 

výběrové komise pověřuje podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 3//8 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo podání žádosti o dotaci na Obnovu gastro vybavení pro školní kuchyni a 

jídelnu v Sudicích. 

 

Usnesení č. 3/9 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IP-12-8031340 Sudice, Třebomská, parc.č. 278/1, příp. kNN s firmou ČEZ Distribuce, a.s. u 

obecního pozemku parc.č. 653. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 

 



 2 

Usnesení č. 3/10 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo vyhlášení záměru na služebnost obecních pozemků, dle přiloženého 

seznamu parcel. 

 

Usnesení č. 3/11 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje výsledky inventarizace majetku obce Sudice se stavem k 31.12.2022. 

 

Usnesení č. 3/12 

Zastupitelstvo obce Sudice ukládá kontrolnímu výboru provést revizi nájemních smluv a navrhnout případné 

úpravy v souvislosti s inflací roku 2022. 

 

Usnesení č. 3/13 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo podání žádosti o dotaci z MAS Hlučínsko na Pořízení nového vybavení 

spolkové místnosti pro potřeby spolkové činnosti. 

 

Usnesení č. 3/14 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2022, dle zápisu.  

 

Usnesení č. 3/15 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 1/2023, dle zápisu. 

 
Usnesení č. 3/16 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí Tříkrálovou sbírku z ledna 2023, kdy se v Sudicích vybrala částka 

44.540,- Kč. 

 
Usnesení č. 3/17 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí termín Sudického odpustu v letošním roce – 24. a 25.06.2023. 

 

Usnesení č. 3/18 

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informaci starosty o billboardu na ul. Hlavní před čp. 177. 

 

Usnesení č. 3/19 

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

 

 

 

Petr  H a l f a r 

starosta 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:           

Barbora Balarinová        ___________________________    

      

         

Eva Jurečková         ___________________________ 

   

 

 

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno:  8 z 9 členů ZO        

 

Zapsala: Hlubocká 

 


