
Usnesení z 4.zasedání ZO Sudoměřice dne 17.12.2018 

 

 

Usnesení č. 4/1 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli zápisu pana Dr.Štěpána Bučka 

a pana Jana Kalužu, zapisovatelkou určuje paní Ivanu Bederkovou. 

 

Hlasování č.1: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/ 1 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 4/2: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice   s c h v a l u j e   navržený program 4.  zasedání zastupitelstva. 

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

Usnesení č. 4/2 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 4/3. 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu obce na r. 2018. 

Celkem příjmy zvýšeny o 2 284,8 tis. Kč, náklady sníženy o 144,6 tis. Kč a financování sníženo o 2 

429,4 tis. Kč.  

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

Usnesení č. 4/3   schváleno. 

 

Usnesení č. 4/4   

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje: 

a) rozpočet obce Sudoměřice na r. 2019. Rozpočtované příjmy jsou ve výši 20 234,6 tis. Kč, výdaje ve 

výši 30 131 tis. Kč a schodek financování je ve výši 9 896,4 tis. Kč, který je hrazen z přebytku 

hospodaření z minulých let, závazný ukazatel na straně příjmů je položka a na straně výdajů paragraf. 

b) rozpočet Základní školy a Mateřské školy Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvkové organizace, na 

rok 2019. Výnosy i náklady jsou rozpočtovány ve výši 10 839 200,- Kč a rozpočet je tedy vyrovnaný. 

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

Usnesení č. 4/4   schváleno. 

 

Usnesení č. 4/5: 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

a) Střednědobý rozpočtový výhled obce Sudoměřice na období let 2020 – 2021.  

b) Střednědobý rozpočtový výhled Základní školy a Mateřské školy Sudoměřice, okres  Hodonín, 

příspěvkové organizace, na období let  2020 - 2021. 

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

Usnesení č. 4/5     bylo schváleno. 



 

Usnesení č. 4/6.: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva obce Sudoměřice pro 

volební období 2018 – 2022 s účinností od 17. prosince 2018. 

Hlasování č.6  :  pro    11 ,  proti  0     , zdržel se  0   . 

Usnesení č. 4/ 6    bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 4/7: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemků parc.č 1786/117 a 1786/121 

v k.ú. Sudoměřice. 

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

Usnesení č. 4/7     bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 4/8: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o svozu, likvidaci a odstranění 

komunálních odpadů v obci Sudoměřice mezi Obcí Sudoměřice, IČ 00285331 a firmou MEGAWASTE 

spol. s r.o., IČ 60721804. 

Hlasování č.8:  pro 9    ,  proti  0     , zdržel se   2 (T.Janeček, RSDr.Buček)  . 

Usnesení č. 4/8     bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 4/9: 

Zastupitelstvo obce starostu a místostarostu obce k přípravě a zajištění výběrového řízení na svoz, 

likvidaci a odstraňování odpadů do 31.3.2019. 

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

Usnesení č. 4/9     bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 4/10: 

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

Sudoměřice č.1/2019 mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a 

Rodiče dětem, z.s, Sudoměřice 29, 696 66 Sudoměřice, IČ 26983044. 

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

Usnesení č. 4/ 10    bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 4/11: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí řádné splnění závazků vzniklých z 

Kupní smlouvy, o zřízení práva zpětné koupě ze dne 9.11.2015 mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 

PSČ 696 66 a XXXXXX  a pověřuje starostu obce k vyřízení všech potřebných náležitostí pro výmaz – 

zrušení tohoto práva z KN na LV č. 2591 pro obec a k.ú. Sudoměřice. 

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

Usnesení č. 4/ 11    bylo schváleno. 

 

 



Usnesení č. 4/12: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí Kalendářní plán zasedání Zastupitelstva obce 

Sudoměřice na rok 2019.   

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

Usnesení č. 4/ 12    bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 4/13.: 

a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za 
měsíc v následujících částkách: místostarosta 20.000,-Kč, člen zastupitelstva a zároveň předseda 
výboru /komise/ zvláštního orgánu obce: 3.283,-Kč, člen zastupitelstva a zároveň člen výboru 
/komise/zvláštního orgánu obce: 2.736,-Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí:1.641,-Kč.                    

b) Zastupitelstvo schválilo stanovení výše funkčních odměn členům výborů /komisí/ zvláštního 
orgánu obce Sudoměřice, kteří nejsou zároveň zastupitelé ve výši 1.000,-Kč. Tyto odměny budou 
vypláceny měsíčně. 

c) Odměna bude poskytována od 1.1.2019. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát 
člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu, u člena 
výboru/komise/ zvláštního orgánu obce, který není členem zastupitelstva obce ode dne zvolení do 
funkce. V případě změny v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne 
zvolení do příslušné funkce.  

Výsledek hlasování č.13: Pro 11 Proti  0  Zdrželi se   0 

Usnesení č. 4/13 bylo schváleno. 

 

 

 


