
Usnesení z 10. zasedání ZO Sudoměřice dne 2.10.2019 

 

Usnesení č. 10/1 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli zápisu pana Davida Janečka a pana Dr. 

Štěpána Bučka, zapisovatelkou určuje paní Marii Gavlíkovou. 

 

Hlasování č.1: Pro  8   Proti    0    Zdrželi se 0        

Usnesení č. 10/ 1 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 10/2: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice s c h v a l u j e   navržený program 10.  zasedání zastupitelstva. 

Hlasování č.2:  pro    8   ,        proti    0  ,   zdržel se       0  

Usnesení č. 10/2 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 10/3 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu obce na r. 2019. 

Celkem příjmy zvýšeny o 9 000,- Kč, náklady zvýšeny o  37 700 Kč a financování zvýšeno o  28 700 Kč.  

Hlasování č.3:  pro     8,       proti    0,   zdržel se 0     

Usnesení č. 10/3 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 10/ 4 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu obce na r. 2019. 

Celkem příjmy zvýšeny o 11 000,- Kč, náklady zvýšeny o  5 555 700 Kč a financování zvýšeno o  5 544 

700 Kč.  

Hlasování č.4:  pro    8    ,       proti    0 ,   zdržel se    0   

Usnesení č. 10/4 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 10/5 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 

696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, 

IČ 70888337.  

Hlasování č.10:  pro    8    ,       proti   0   ,   zdržel se   0 

Usnesení č. 10/5 bylo schváleno. 

 

 

 



Usnesení č. 10/6  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozemku parc.č. 2654/44, orná půda  o výměře 5409 

m2 od XXXXXX za celkovou cenu 286 580,-Kč a pověřuje starostu obce Sudoměřice zahrnout tuto 

částku do dalšího rozpočtového opatření k rozpočtu obce Sudoměřice na rok 2019. 

Hlasování č.6:  pro  8      ,      proti 0 ,   zdržel se   0 

Usnesení č. 10/6 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 10/7  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu a místostarostu obce k dalšímu jednání s majiteli 

sousedních pozemků p.č. 2654/43 a 2654/45 v kú Sudoměřice ve věci dalšího výkupu pozemků. 

Hlasování č.7:  pro  8      ,      proti 0 ,   zdržel se   0 

Usnesení č. 10/7 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 10/8: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu 

Strážnicko na léta 2020 – 2022. 

Hlasování č.8:  pro    8,       proti 0 ,   zdržel se   0 

Usnesení č. 10/8 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 10/9 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 10/10: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu a místostarostu k zahájení kroků vedoucích 

k odkoupení pozemku p.č. 4902 v kú Sudoměřice v rozsahu plochy Z46 s termínem do 4.10.2019 

Hlasování č.10:  pro     9    ,          proti  0,            zdržel se   0 

Usnesení č. 10/10 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 10/11: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce prověřením možnosti změny plochy pro 

bydlení BR -Z 46,  termín podání do konce října. 

Hlasování č.11:  pro     9    ,          proti  0,            zdržel se   0 

Usnesení č. 10/11 bylo schváleno. 

Usnesení č. 10/9: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu a místostarostu k podání podnětu SÚ                            

Strážnice k prověření nemovitosti č.p. 568 s termínem do 4.10.2019 

Hlasování č.9:  pro   9      ,          proti  0,            zdržel se   0 


