
Usnesení z 9. zasedání ZO Sudoměřice dne 26.8.2019 

Usnesení č. 9/1: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli zápisu pana Josefa Bučka 

a pana Radka Salčáka, zapisovatelkou určuje paní Ivanu Bederkovou. 

 

Hlasování č.1: pro  9 Proti  0 Zdrželi se  2(Buček Josef, Radek Salčák) 

Usnesení č. 9/ 1 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 9/2: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice s c h v a l u j e   navržený program 9.  zasedání zastupitelstva. 

Hlasování č.2:  pro  11  ,       proti   0  ,   zdržel se   0 

Usnesení č. 9/2 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 9/3: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZO 

Sudoměřice. 

Hlasování č.3:  pro  11  ,       proti   0 ,   zdržel se  0  

Usnesení č. 9/3 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 9/4 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu obce na r. 2019. 

Celkem příjmy zvýšeny o 1.565 600,- Kč, náklady zvýšeny o 1.200 Kč a financování sníženo 

o 1.564. 400 Kč.  

Hlasování č.4:  pro 11   ,       proti  0 ,   zdržel se   0 

Usnesení č. 9/4 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 9/ 5 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu obce na r. 2019. 

Celkem příjmy zvýšeny o 1.000,- Kč, náklady zvýšeny o  163.000 Kč a financování zvýšeno o  162.000 

Kč.  

Hlasování č.5:  pro  11  ,       proti  0,   zdržel se   0 

Usnesení č. 9/5 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 9/6 

Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní směrnici č.11/2019 o cestovních náhradách s účinností od 

26.8.2019. 

Hlasování č.9:  pro     9   ,       proti  0 ,   zdržel se   2 (T. Kočvara, DiS., D. Janeček) 

Usnesení č. 9/6 bylo schváleno. 

 



Usnesení č. 9/7  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko. 

Hlasování č.7:  pro  11      ,       proti   0 ,   zdržel se   0 

Usnesení č. 9/7 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 9/8: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje: 

a) koupi ideální ½ spoluvlastnického podílu k pozemkům parc.č. 1781/17 o vým. 500 m2 , 1781/33 o 

vým. 3155 m² , 1781/44 o vým. 240 m² , 1781/45 o vým. 16 m² od XXXX za celkovou cenu 39.110,-Kč 

bez příslušenství. 

b) koupi ideální ½ spoluvlastnického podílu k pozemkům parc.č. 1781/17 o vým. 500 m2 , 1781/33 o 

vým. 3155 m² , 1781/44 o vým. 240 m² , 1781/45 o vým. 16 m² XXXX za celkovou cenu 39.110,-Kč bez 

příslušenství. 

Hlasování č.8:  pro  11  ,       proti  0,   zdržel se   0 
Usnesení č. 9/8 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 9/9: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje:  

a) koupi ideální 1/2 spol. podílu k pozemku parc.č. 1052/9 -ostatní plocha- o výměře 59 m2 k.ú. 

Sudoměřice od XXX za celkovou cenu 590,-Kč bez příslušenství. 

b) koupi ideální 1/2 spol. podílu k pozemku parc.č. 1052/9 -ostatní plocha- o výměře 59 m2 k.ú. 

Sudoměřice od XXXX za celkovou cenu 590,-Kč bez příslušenství. 

Hlasování č.9:  pro    11  ,     proti 0 ,   zdržel se   0 
Usnesení č. 9/9 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 9/10: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozemků parc.č. 1631/1 o vým. 919 m2, parc.č. 

1632/1 o vým. 960 m², parc.č. 1497/34 o vým. 20 m², parc.č. 1497/35 o vým. 51 m²  od XXXX  za 

celkovou cenu 39 000,-Kč.  

Hlasování č.10:  pro   11 ,      proti      0 ,     zdržel se    0 

Usnesení č.9/10 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 9/11: 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

a) koupi ideální 1/4 spol. podílu k pozemku parc.č. 1585 -orná půda- o výměře 3974m2 zapsaného 

v KN na LV č. 510  pro k.ú. Sudoměřice XXXXX za celkovou cenu 19 870,-Kč bez příslušenství 

a  



b) koupi ideální 1/4 spol. podílu k pozemku parc.č. 1585 -orná půda- o výměře 3974m2 zapsaného 

v KN na LV č. 510  pro k.ú. Sudoměřice XXXX za celkovou cenu 19 870,-Kč bez příslušenství a  

c) koupi ideální 1/4 spol. podílu k pozemku parc.č. 1585 -orná půda- o výměře 3974m2 zapsaného 

v KN na LV č. 510  pro k.ú. XXXX za celkovou cenu 19 870,-Kč bez příslušenství a  

d) koupi ideální 1/4 spol. podílu k pozemku parc.č. 1585 -orná půda- o výměře 3974m2 zapsaného 

v KN na LV č. 510  pro k.ú. Sudoměřice XXXX za celkovou cenu 19 870,-Kč bez příslušenství.  

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

Usnesení č. 9/11   bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 9/ 12: 
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků parc.č. 1786/20 – orná půda – o výměře 4317m2 a 

parc.č. 1786/123-ostatní plocha- o výměře 17m2 oba v k.ú. Sudoměřice od XXXXX za celkovou cenu 

162 240,-Kč bez příslušenství. 

Hlasování č.12:  pro  11    ,  proti  0 ,   zdržel se   0 

Usnesení č. 9/12 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 9/ 13: 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k dalšímu jednání s vlastníkem pozemků parc.č. 1680/8 a  

parc. č. 1680/9 v k.ú. Sudoměřice za účelem odkoupení části těchto pozemků. 

Hlasování č. 13:  pro  11,  proti   0   ,   zdržel se   0 

Usnesení č. 9/13 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 9/14: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi nemovitostí parc.č. 297, 300/1, 300/2 a 300/3 v k.ú. 

Sudoměřice do majetku Obce Sudoměřice od XXXX za celkovou cenu 6.060.000,-Kč a pověřuje 

starostu obce k zahrnutí těchto finančních prostředků do dalšího rozpočtového opatření.  

Hlasování č.14:  pro  11    ,    proti 0 ,   zdržel se   0 

Usnesení č. 9/14 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 9/15: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene o vymezení 

služebnosti inženýrské sítě a služebnost okapu mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 

Sudoměřice, IČ 00285331(strana povinná) a XXXX(oprávněný). 

Hlasování č.15:  pro  11    ,  proti 0 ,   zdržel se  0  

Usnesení č. 9/15 bylo schváleno. 

 

 

 

 



Usnesení č. 9/16: 

 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene o vymezení  

služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice,  

IČ 00285331(oprávněná) a XXXX(povinný). 

Hlasování č.16:  pro   11   ,   proti  0,   zdržel se  0  

Usnesení č. 9/16 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 9/17: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o advokátní úschově č.5/2019 s částkou 

6.060.000 Kč mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 jako 

kupujícím, XXXX jako prodávajícím, XXXX advokátem ev.č. 7129, xXX. XXXXX jako advokátní kanceláří. 

Hlasování č.17:  pro  11    ,       proti  0,   zdržel se   0 

Usnesení č. 9/17 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 9/ 18: 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.č.1601 v k.ú. Sudoměřice XXXX, za celkovou cenu 

5.640,-Kč bez příslušenství, která je nižší než cena v daném místě a čase obvyklá, a to z důvodu 

narovnání majetkoprávních vztahů a již dříve přijatých usnesení Zastupitelstvem obce Sudoměřice 

při obdobných prodejích pozemků. 

Hlasování č.18:  pro   11 ,  proti  0,  zdržel se    0    

Usnesení č. 9/18 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 9/19: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č.  1602 o vým. 

145 m2  v  k. ú. Sudoměřice, za podmínky doložení kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření SÚ 

dokladující přípustnost stavby sklepa stojícího na tomto pozemku. 

Hlasování č. 19:  pro   10 ,  proti  0,   zdržel se  1 (T.Janeček) 

Usnesení č. 9/19 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 9/20: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemků parc. č.  947/7 o vým. 102 m2 , parc.č. 

947/8 o vým. 162 v k. ú. SudoměřiceXXXX, za celkovou cenu 2640,- Kč, která je nižší než cena 

v daném místě a čase obvyklá, a to z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů a již dříve přijatých 

usnesení Zastupitelstvem obce Sudoměřice při obdobných prodejích pozemků.  

Hlasování č.20:  pro  11    ,  proti  0,   zdržel se   0 

Usnesení č. 9/20 bylo schváleno. 

 



Usnesení č. 9/21: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo stanovit podrobnější podmínky pro umístění a prostorové 

řešení staveb v některých částech obce a pověřuje starostu obce k přípravě podkladů pro vydání 

takovéhoto dokumentu.  

Hlasování č.21:  pro  10  ,   proti  0,   zdržel se  1 (D. Janeček) 

Usnesení č. 9/21 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 9/22: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje výši paušální úplaty za zřízení věcného břemene pro stavbu 

plynovodní přípojky k nemovitostem v k.ú. Sudoměřice ve výši 500,-Kč bez ohledu na rozsah zatížení 

obecní nemovitosti. 

Hlasování č.22:  pro  11 ,   proti  0,   zdržel se   0 

Usnesení č. 9/22 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 9/ 23: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo o odstranění zemědělského stavby na pozemku parc.č. 257 

v k.ú. Sudoměřice a pověřuje starostu a místostarostu obce ke krokům vedoucích k odstranění 

stodoly v MŠ. 

Hlasování č.23:  pro    10 ,  proti  0,   zdržel se   1 (S. Tomšej) 

Usnesení č. 9/23 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 9/ 24: 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k objednání Závěsného koše PK 2 od firmy CIME-M s.r.o., 

IČ 26 09 5360 za celkovou cenu 105.000,-Kč bez DPH a k zahrnutí finančních prostředků do rozpočtu 

obce. 

Hlasování č.24:  pro   11   ,   proti   0 ,   zdržel se   0 

Usnesení č. 9/24bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 9/25: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí informace k problematice měření rychlosti se 

závěrem, že měření radarem není proveditelné. ZO pověřuje starostu a místostarostu k hledání 

dalších alternativ zvýšení bezpečnosti provozu.   

Hlasování č.25:  pro   11 ,   proti   0  ,   zdržel se   0 

Usnesení č. 9/25 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 9/ 26: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje příspěvek Nemocnici TGM, p.o., Purkyňova 11, 695 26 

Hodonín, IČ 00226637 ve výší 25 000,-Kč na obměnu zdravotnické techniky. 

Hlasování č.26:  pro  10    ,  proti  0,   zdržel se   1 (D.Janeček) 

Usnesení č. 9/26 bylo schváleno. 


