
Usnesení č. 1/2022 
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Sudice konaného dne  

19. 10. 2022 

 
 
Usnesení č. 01/01/2022 
„Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu 1. ustavujícího zasedání ZO“. 
 

Usnesení č. 02/01/2022 
„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. 03/01/2022 
„Zastupitelstvo obce Sudice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.“ 
 

Usnesení č. 04/01/2022 
„Zastupitelstvo obce Sudice volí starostou obce Sudice paní Ing. Olgu Dočkalovou.“ 
 

Usnesení č. 05/01/2022 
„Zastupitelstvo obce Sudice volí místostarostou Josefa Roupu.“ 
 

Usnesení č. 06/01/2022 
„Zastupitelstvo obce Sudice zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro kulturní 
záležitosti obce. Všechny výbory budou tříčlenné.“ 
 

Usnesení č. 07/01/2022 
„Zastupitelstvo obce Sudice volí předsedou finančního výboru Ing. Martina Lepku a členy Ing. 
Lucii Dokoupilovou a Ing. Martina Kováře.“ 
 

Usnesení č. 08/01/2022 
„Zastupitelstvo obce Sudice volí předsedou kontrolního výboru pana Ing. Miroslava Hrdého a 
členy Tomáše Staňka a Petra Kováře.“ 

 
Usnesení č. 09/01/2022 
„Zastupitelstvo obce Sudice volí předsedou výboru pro kulturní záležitosti obce paní  
Bc. Kláru Vondálovou a členy Moniku Skalníkovou a Michaelu Kotrhonzovou.“ 

 
Usnesení č. 10/01/2022 
„Zastupitelstvo obce Sudice ustanovuje do funkce pověřeného zástupce obce Sudice 
k jednání se Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko, DSO TS Malá Haná 
a DSO Boskovicko, starostku obce Ing. Olgu Dočkalovou.“ 
 

Usnesení č. 11/01/2022 
„Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva v maximální 
výši dle platného nařízení vlády s měsíční výplatou této částky ode dne 19. 10. 2022. 
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. 12/01/2022 
„Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence 
a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu 
Blansko.“ 
 

 
 

 

 

 

Ing. Olga Dočkalová - starostka obce 


