
Usnesení č. 1/2018 
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sudice konaného  

dne 31. 10. 2018 
 

 
Usnesení č. 01/01/2018 
„Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný a upravený návrh programu 1. ustavujícího  
zasedání ZO.“ 

 
Usnesení č. 02/01/2018 
„Zastupitelstvo obce Sudice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že všechny funkce 
členů zastupitelstva obce budou neuvolněné.“ 

 
Usnesení č. 03/01/2018 
„Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.“ 

 
Usnesení č. 04/01/2018 
„Zastupitelstvo obce Sudice volí starostou obce Sudice paní Ing. Olgu Dočkalovou.“ 
 

Usnesení č. 05/01/2018 
„Zastupitelstvo obce Sudice volí místostarostou Josefa Roupu.“ 
 

Usnesení č. 06/01/2018 
„Zastupitelstvo obce Sudice zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro kulturní záležitosti obce. 
Všechny výbory budou tříčlenné.“ 
 

Usnesení č. 07/01/2018 
„Zastupitelstvo obce Sudice volí předsedou finančního výboru Ing. Martina Lepku a členy Ing. Lucii 
Dokoupilovou a Ing. Martina Kováře.“ 
 

Usnesení č. 08/01/2018 
„Zastupitelstvo obce Sudice volí předsedou kontrolního výboru pana Ing. Miroslava Hrdého a členy 
Tomáše Staňka a Petra Kováře.“ 
 

Usnesení č. 09/01/2018 
„Zastupitelstvo obce Sudice volí předsedou výboru pro kulturní záležitosti obce pana Ing. Petra 
Bolelouckého a členy Bc. Kláru Vondálovou a Michaelu Šimkovou.“ 
 

Usnesení č. 10/01/2018 
„Zastupitelstvo obce Sudice ustanovuje do funkce pověřeného zástupce obce Sudice k jednání se 
Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko starostku obce Ing. Olgu Dočkalovou.“ 
 

Usnesení č. 11/01/2018 
„Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva v maximální výši dle 
platného nařízení vlády s měsíční výplatou této částky ode dne 1. 11. 2018. 
Zastupitelstvo obce v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněným členům zastupitelstva 
stanovuje odměnu jako souhrn odměn za výkon zastupitele obce a předsedy výboru. 
 Zastupitelstvo stanovuje, že odměny budou valorizovány ve výši a termínech stanovených příslušným 
nařízením vlády ČR.“ 



Usnesení č. 12/01/2018 
„Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence 
a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko.“ 
 

Usnesení č. 13/01/2018 
„Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci ve výši do 3.000,-Kč za školní rok na zájmovou činnost dětí, které 
navštěvují základní školu. Příspěvek může být čerpán na základě předložení průkazných dokladů 
o úhradě takovéto činnosti. Příspěvek lze čerpat již ve školním roce 2018/2019. Podmínkou k získání 
tohoto příspěvku je, že oba rodiče budou hlášeni v obci Sudice k trvalému pobytu. Na dotaci není 
právní nárok. Je vyplácena na základě schváleného usnesení zastupitelstva a individuálního posouzení 
jednotlivých žádostí vedením obce.“ 
 

Usnesení č. 14/01/2018 
„Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ve výši 49.100,-Kč Ing. Olze Dočkalové 
a to za splnění mimořádných a zvlášť významných úkolů obce. Jedná se o získávání dotací pro naši obec, 
které výrazně posílily rozpočet obce a jsou klíčové pro další rozvoj a existenci obce, dále pak za 
zastupování a reprezentaci naší obce na konferencích pořádaných Svazem měst a obcí České republiky 
a při organizování činnosti a plnění úkolů meziobecní spolupráce.“ 
 

 

 

 
 

 
 

Ing. Olga Dočkalová - starostka obce 


