
 

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sudice, 

konaného dne 29.10.2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudice 

 

 
Usnesení č. 1/1 

Zastupitelstvo obce Sudice určuje ověřovateli zápisu p. Barboru Balarinovou a p. Petra Weimanna a 

zapisovatelkou p. Šárku Hlubockou. 

 

Usnesení č. 1/2 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje program ustavujícího zasedání dne 29.10.2018 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 a kulturní komisi. Oba výbory budou 

tříčlenné.  

 

Usnesení č. 1/9 

Zastupitelstvo obce Sudice volí předsedkyni finančního výboru p. Ivetu Kryštofovou.  

 

Usnesení č. 1/10 

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

 

Usnesení č. 1/11 

Zastupitelstvo obce Sudice volí předsedkyni kulturní komise p. Barboru Balarinovou s tím, že členy kulturní 

komise si vybere sama. 

 

Usnesení č. 1/12 

Zastupitelstvo obce Sudice volí členy finančního výboru paní Evu Jurečkovou a paní Vlastu Bártovou. 

 

Usnesení č. 1/13 

Zastupitelstvo obce Sudice volí členy kontrolního výboru pana Davida Vaníčka a pana Jiřího Halfara. 

 
Usnesení č. 1/14 

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 632,00 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 

01.11.2018 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.  

 
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 místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 6.320,00 Kč měsíčně. Odměna bude 

poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.  
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Usnesení č. 1/16 

Zastupitelstvo obce Sudice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon 

funkce předsedy výboru a komise zastupitelstva ve výši 1.895,00 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode 

dne 01.11.2018.  

   

Usnesení č. 1/17 

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. 1/18 

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

49.999,- Kč v jednotlivých případech.  

 

Usnesení č. 1/19 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo prodej pozemku parcely č. 216, 217/1, 217/4 a 217/5 o výměře 1830 m
2
 za 

cenu 180,-Kč/m
2
 p. Hartmannovi, pokud stavba nebude zkolaudována do pěti let od podpisu smlouvy, bude cena 

pozemku 500,- Kč/m
2
. Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy. 

 

Usnesení č. 1/20 

Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje vstup do projektu Sdružení obcí Hlučínska – vybavení cyklostezek 

k rozvoji cykloturistiky na Hlučínsku (SOH) a uhradit poměrnou částku na projekt. 

 

Usnesení č. 1/21 

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

agentury, která bude výběrové řízení řídit. 

 

Usnesení č. 1/22 

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

přestupků. 

 

Usnesení č. 1/23  

Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí výběr komise a schválilo nabídku firmy Radek Němec Stavby, s.r.o., 

Rohov, IČ:05071127 za cenu 982.326,93 Kč vč. DPH, výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro 

veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů na realizaci projektu „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Sudice“. Starosta se pověřuje 

podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 1/24  

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo směnu pozemků v rámci pozemkových úprav mezi obcemi Sudice a Rohov. 

 

Usnesení č. 1/25  
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí finanční informace o projektu „READY TO HELP“ (hasičské auto). 

 

Usnesení č. 1/26  

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

s agenturou DomA – domácí asistence, z.s., Kobeřice ve výši 10.000,- Kč. Starosta se pověřuje podpisem 

veřejnoprávní smlouvy.  

 
Usnesení č. 1/27  
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o odděleném sběru vybraných složek komunálních a 

obalových odpadů v obci (tašky na sklo).  

 

Usnesení č. 1/28  

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo přijetí dotace na dopravní automobil pro hasiče. Starosta se pověřuje 

případným podpisem smlouvy.  

 
Usnesení č. 1/29  
Zastupitelstvo obce Sudice schválilo finanční příspěvek ve výši 15.725,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti 

Moravskoslezskému kraji - oblast Hlučínsko. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. 
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Usnesení č. 1/30 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo rozpočtové opatření č. 4/2018. 

 
Usnesení č. 1/31 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí informace o projektové dokumentaci při opravě mostu na silnici        

č. I/46 na Hlavní ulici v Sudicích. 

 

Usnesení č. 1/32 
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí konání pracovní schůzky dne 17. listopadu 2018. 

 

Usnesení č. 1/33  
Zastupitelstvo obce Sudice bere na vědomí finanční informace o dokončených projektech – rekonstrukce 

tělocvičny a nové hasičské auto.  

 
 

 

 

 

 

 

Petr  H a l f a r 

starosta 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:           

Barbora Balarinová  ___________________________    

      

         

Petr Weimann                ___________________________ 

   

 

 

 

Jednotlivé body byly schvalovány každý zvlášť, hlasování dle zápisu.     

Přítomno:  9 z 9 členů ZO        

 

Zapsala: Hlubocká 

 


