
Usnesení z II.zasedání ZO Sudoměřice dne 26.11.2018 

 

Usnesení č. 2/1 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli zápisu pana Josefa Bučka 

a pana Davida Janečka, Zapisovatelkou určuje paní Marii Gavlíkovou. 

Výsledek hlasování: Pro 9      Proti  0     Zdrželi se 1 (Buček Josef) 

Usnesení č. 2/ 1 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 2/2: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice   s c h v a l u j e   navržený doplněný program 2.  zasedání 

zastupitelstva. 

Výsledek hlasování:  pro   10 ,       proti 0 ,   zdržel se   0 

Usnesení č. 2/2 bylo schváleno. 

 
 

Usnesení č. 2/3:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje způsob volby místostarosty veřejným hlasováním.  

Výsledek hlasování:  pro   10 ,       proti 0 ,   zdržel se 0  

Usnesení č. 2/3 bylo schváleno. 

 
 

Usnesení č. 2/4: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí místostarostu pana  Tomáše Kočvaru. 

Výsledek hlasování:   pro  3  ,       proti  1 (Janeček Jiří),   zdržel se   6 (Mikéska, Tomšej, Št. 

Buček, J. Buček, J. Kaluža,  R. Salčák) 

Usnesení č. 2/4         nebylo schváleno. 

 

Usnesení č. 2/5: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí místostarostu pana  Roberta Šrédla 

Hlasování č.4:   pro  7  ,       proti  0,   zdržel se   3 (D. Janeček, M. Kočiš, R. Šrédl) 

Usnesení č. 2/5        bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 2/6: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za 

měsíc v následujících částkách: místostarosta 20 000,-Kč. Odměna bude poskytována od 

26.11.2018. 

Hlasování č.6:  pro   7  ,      proti    0   ,     zdržel se 2 (R. Šrédl. D. Janeček) 

Usnesení č. 2/6 bylo schváleno. 



 

Usnesení č. 2/7: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí jako člena Výboru pro občanské a sociální záležitosti pana 

Martina Mikla. 

Výsledek hlasování:     Pro    9       Proti   0        Zdrželi se       0 

Usnesení č.2/7 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 2/8: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí jako člena Výboru pro občanské a sociální záležitosti paní Ivanu 

Rybeckou. 

Výsledek hlasování:     Pro     9       Proti      0        Zdrželi se   0     

Usnesení č.2/8 bylo schváleno.  

 

 

Usnesení č. 2/9: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí jako člena Výboru pro občanské a sociální záležitosti paní Petru 

Šrédlovou. 

Výsledek hlasování:     Pro  9   Proti    0    Zdrželi se      0  

Usnesení č.2/9 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 2/10: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí jako člena Výboru pro občanské a sociální záležitosti paní Irenu 

Šebestovou. 

Výsledek hlasování:     Pro  9   Proti    0    Zdrželi se       0 

Usnesení č.2/8. bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 2/11: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje na základě její žádosti, funkční odměnu člence Výboru pro 

občanské a sociální záležitosti paní Petře Šrédlové ve výši 0 ,-Kč. 

Výsledek hlasování:     Pro    9  Proti  0      Zdrželi se     0   

Usnesení č.2/11. bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 2/ 12 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu obce na r. 2018. 

Celkem příjmy zvýšeny o 128,5 tis. Kč náklady zvýšeny o 144,6 tis. Kč a financování navýšeno o 16,1 

tis. Kč.  

Výsledek hlasování:     Pro   9         Proti    0      Zdrželi se     0 

Usnesení č.2/12 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 2/ 13. 

Zastupitelstvo  obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu obce na r. 2018. Celkem 

příjmy zvýšeny o 106,3 tis. Kč náklady zvýšeny o 800 tis. Kč a financování navýšeno o 693,7 tis. Kč.  

Výsledek hlasování:     Pro    9        Proti    0       Zdrželi se     0   

Usnesení č.2/13 bylo schváleno. 

 



Usnesení č. 2/14 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření v souladu 

s rozpočtovými pravidly do výše ve výdajích 1000000,- Kč, v příjmech neomezeně pro celé volební 

období. Takovéto rozpočtové opatření musí starosta předložit k projednání na nejbližším možném 

zasedání ZO.  

Výsledek hlasování:     Pro       9     Proti     0      Zdrželi se     0  

Usnesení č.2/14 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 2/15 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Plán inventur na rok 2018.  

Výsledek hlasování:     Pro 9           Proti    0       Zdrželi se      0 

Usnesení č.2/15 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 2/16: 

Zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Sudoměřice, IČ 00285331 a Městem 

Hodonín, IČ 00284891 na vykonávání přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, namísto orgánů Obce Sudoměřice. 

Výsledek hlasování:  pro     9    ,      proti       0          ,     zdržel se    0 

Usnesení č. 2/16. bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 2/17: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a DSO Obce pro Baťův 

kanál, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín, IČ 75068478 ve výši 750 tis. Kč na předfinancování 

akce „Cyklostezka Veselí n. Mor.-Hodonín, úsek Výklopník Sudoměřice – inundační hráz Morava – 

trasa T1B“. 

Výsledek hlasování:  pro   9    , proti  0       ,  zdržel se    0 
Usnesení č. 2/17 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 2/18: 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 a) prodloužení termínu čerpání investiční dotace ve výši 400.000,- Kč poskytnuté Římskokatolické 

farnosti Sudoměřice, se sídlem Sudoměřice 375, 696 66 Sudoměřice, IČ 6660971, na úhradu nákladů 

spojených s projektem "Vybudování kulturního a společenského centra na zahradě farní budovy"  z 

původního termínu do 31.12.2018 na nový termín do 31.12.2019. 

b) prodloužení termínu finančního vypořádání dotace z původního termínu do 31.12.2018 na nový 

termín 31.12.2019. 

 c) prodloužení termínu pro vrácení nevyužitých finančních prostředků dotace z původního termínu do 

31.1.2019 na nový termín 31.1.2020. 



d) dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 2/2018 uzavřené dne 31. 1. 2018 v 

předložením znění. 

Výsledek hlasování:  pro       9  ,      proti          0       ,     zdržel se    0 

Usnesení č. 2/18 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 2/19: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozemků parc.č. 2180 o vým. 2941 m2, prc.č.2775 o 

vým. 1814 m2, parc.č. 4125 o vým. 511 m2, parc.č. 4407 o vým. 430 m2 vše v k.ú. Sudoměřice a dále 

pozemků parc.č. 1464/267 o vým. 9 m2 a parc.č. 1899/97 o vým. 1276 m2 v k.ú. Petrov  od XXXXXXXX 

za celkovou cenu 139 620,-Kč a pověřuje starostu Obce Sudoměřice k podpisu kupní smlouvy a 

k podání návrhu na vklad do KN.  

Výsledek hlasování:  pro      8   ,      proti       0          ,     zdržel se    1 ( Salčák R.) 

Usnesení č. 2/19 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 2/20: 

Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemku parc.č. 1680/6 v k.ú. Sudoměřice. 

Výsledek hlasování:  pro      9   ,      proti            0     ,     zdržel se    0 

Usnesení č. 2/20 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 2/21: 

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o nabídkách na PD a pověřuje starostu obce k jejich 

objednání. 

Výsledek hlasování:  pro      8  ,      proti       0          ,     zdržel se   1 (D. Janeček)  

Usnesení č. 2/21 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 2/22: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí nabídku NC a pověřuje starostu k dalšímu jednání 

Výsledky hlasování:  pro    9     ,      proti       0          ,     zdržel se    0 

Usnesení č. 2/22 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 2/23: 

Zastupitelstvo bere na vědomí Ceník a podmínky pronájmu zahrádkářské budovy a pověřuje starostu 

k dalšímu jednání. 

Výsledek hlasování:  pro   9      ,      proti        0         ,     zdržel se    0 

Usnesení č. 2/23 bylo schváleno. 

 

 

 



Usnesení č. 2/24: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí návrh opatření na podporu kulturní činnosti v obci 

Sudoměřice a ukládá jednotlivým členům zastupitelstva připravit do příštího zasedání návrh realizace 

jednotlivých opatření. 

Výsledek hlasování:  pro   8      ,      proti        0         ,     zdržel se    1 (Dr. Buček) 

Usnesení č. 2/24 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 2/25: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice, na základě žádosti bývalého uvolněného starosty obce pana 

Stanislava Tomšeje ze dne 26.11.2018 rozhodlo, že bývalému uvolněnému starostovi obce bude 

poskytnuta náhrada za 32 dnů nevyčerpané poměrné části dovolené v roce 2018 ( a to v částce dle 

ustanovení §81 a odst. 8 zákona o obcích) 

Výsledek hlasování:  pro   8      ,      proti        0         ,     zdržel se    1 (St. Tomšej) 

Usnesení č. 2/25 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 2/26: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice odvolává pana Roberta Šrédla z funkce člena finančního výboru 

A to ke dni 26.11.2018. 

Výsledek hlasování:  pro   9      ,      proti        0         ,     zdržel se    0 

Usnesení č. 2/26 bylo schváleno. 

 
 

Usnesení č. I/27: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice volí  člena finančního výboru p. Tomáše Kočvaru. 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti    0  Zdrželi se   0 

Usnesení č. I/27 bylo schváleno. 

 

 


