
Usnesení z 5. zasedání ZO Sudoměřice dne 28.1.2019 

 

Usnesení č. 5/1 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli zápisu pana Radka Salčáka 

a pana Tomáše Janečka, Zapisovatelkou určuje paní Marii Gavlíkovou. 

 

Hlasování č.1: Pro 10   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/ 1 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 5/2: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice   s c h v a l u j e   navržený program 5.  zasedání zastupitelstva. 

Hlasování č.2:  pro   10 ,       proti 1 (Buček Št.)  ,   zdržel se  0 

Usnesení č. 5/2 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 5/3. 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu obce na r. 2018. 

Celkem příjmy sníženy o 2 528,9 tis. Kč, náklady sníženy o 14 944 tis. Kč a financování sníženo o 12 

416 tis. Kč.  

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

Usnesení č. 5/3 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 5/4.   

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Vnitřní směrnici obce Sudoměřice č.1/2019 o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu. 

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

Usnesení č. 5/4 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 5/5.   
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Vnitřní směrnici obce Sudoměřice č.2/2019 o poskytování 
darů z rozpočtu obce Sudoměřice. 
Hlasování č. 5:  pro    11 ,      proti   0    ,     zdržel se 0 
Usnesení č. 5/5 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 5/6:   

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Organizační řád Obce Sudoměřice v upraveném znění 

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

Usnesení č. 5/6   bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 5/7:   

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Jednací řád Kontrolního výboru ZO Sudoměřice pro volební 

období 2018 – 2022 s účinností od 28.1.2019. 

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

Usnesení č. 5/ 7    bylo schváleno. 



 

Usnesení č. 5/8 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje: 

 

a) smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.3/2019/dot mezi Obcí Sudoměřice, 

Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Kulturní spolek Zvedlá závora 2014, Sudoměřice 

432, 696 66 Sudoměřice, IČ 03059197. 

 

 

b) smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č. 4/2019/dot  mezi Obcí Sudoměřice, 

Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Mysliveckým spolkem Valcha Sudoměřice, 

Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 48843288. 

 

c) smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.5/2019/dot  mezi Obcí Sudoměřice, 

Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Senioři České republiky, z.s. Základní organizace 

Sudoměřice, Sudoměřice 240, 696 66 Sudoměřice, IČ 72062983. 

 

d) smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.6/2019/dot  mezi Obcí Sudoměřice, 

Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Sportovním klubem Sudoměřice, z.s., oddílem  

hokejbalu, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 49419170. 

 

e) smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.7/2019/dot  mezi Obcí Sudoměřice, 

Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Spolkem přátel destilátů, Sudoměřice 195, 696 

66 Sudoměřice, IČ 26649721. 

 

 

i) smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.8/2019/dot  mezi Obcí Sudoměřice, 

Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Českým svazem včelařů, z.s. – ZO Rohatec,Za 

Humny 503/20,  IČ 70418764. 

 

 

f) schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.9/2019/dot  mezi Obcí 

Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Michalem Novickým, Sudoměřice 

234, 696 66 Sudoměřice,IČ 70418764. 

 

g) schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.10/2019/dot mezi Obcí 

Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Vlastimilem Hynčicou, Sudoměřice 

216, 696 66 Sudoměřice, IČ 634 47 185. 

 

h) schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.11/2019/dot mezi Obcí 

Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Sportovním klubem Sudoměřice,z.s., 

oddílem kopané, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 49419170. 

 

ch) schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.12/2019/dot mezi Obcí 

Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Základní organizací Českého 

zahrádkářského svazu Sudoměřice, Sudoměřice 362, 696 66 Sudoměřice, IČ 72562129. 

 

Hlasování č. 8:  pro  11   ,  proti   0    , zdržel se   0 . 

Usnesení č. 5/8     bylo schváleno. 

 

 

 



Usnesení č. 5/9: 

Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č. XXXIX/4 ze dne 23.4.2018 ve znění: 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi XXXXXXX jako prodávající a 

Obcí Sudoměřice jako kupující, v předloženém znění dle přílohy č. 1. 

Podmínka: k převodu vlastnického práva dojde pouze za předpokladu, že bude smlouva 

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

Usnesení č. 5/9 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 5/10: 

Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č. XXXIX/5 ze dne 23.4.2018 ve znění: 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podání návrhu na soud, na jehož základě by bylo soudem 

rozhodnuto o schválení kupní smlouvy mezi XXXXXX jako prodávající a Obcí Sudoměřice jako kupující, 

k pozemku p. č. 800, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Sudoměřice, č.p. 353, bydlení 

a k pozemku p. č. 799, zahrada, vše v k. ú. Sudoměřice, za kupní cenu 800.000,- Kč. 

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

Usnesení č. 5/10     bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 5/11: 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi XXXX jako prodávající a Obcí 

Sudoměřice jako kupující, v předloženém znění dle přílohy č. 1. 

Podmínka: k převodu vlastnického práva dojde pouze za předpokladu, že bude smlouva 

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

Usnesení č. 5/11     bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 5/12: 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podání návrhu na soud, na jehož základě by bylo soudem 

rozhodnuto o schválení kupní smlouvy mezi XXXXXX a Obcí Sudoměřice jako kupující, k pozemku p. č. 

800, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Sudoměřice, č.p. 353, bydlení a k pozemku 

p. č. 799, zahrada, vše v k. ú. Sudoměřice, za kupní cenu 800.000,- Kč. 

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

Usnesení č. 5/ 12  bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 5/13:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej nově vzniklého pozemku parc. č.  1786/252 o vým. 45 

m2 v k. ú. Sudoměřice, který vznikl na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.857-

Č12/2018 ze dne 24.10.2018, paní XXXXXXX za cenu 450,-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. 13:  pro  11   ,  proti   0    , zdržel se    0 . 

Usnesení č. 5/13 bylo schváleno. 

 

 

 



Usnesení č. 5/14:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi nemovitostí p.č. 297,300/1,300/2 a 300/3 dle LV č. 

1314 do majetku Obce Sudoměřice a pověřuje starostu obce ke krokům, vedoucí k přípravě kupní 

smlouvy. Ta bude následně předložena ke schválení Zastupitelstvu obce Sudoměřice. 

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

Usnesení č. 5/14  bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 5/15: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu a místostarostu k řešení majetkoprávního vypořádání 

s vlastníky pozemků parc. č. 2654/77, 2654/76 a 1894 v k. ú. Sudoměřice souvisejícím s dořešením polní 

cesty k Výklopníku. 

Výsledek hlasování:     Pro   10   Proti 1 (Št. Buček)       Zdrželi se  0    

Usnesení č.5/15…. bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 5/16 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu k zahájení jednání s vlastníkem komunikace 1/70 a 

následnému zadání studie proveditelnosti pro umístění a realizaci světelné signalizace a bezpečnostních 

systémů na přechodu pro chodce u MŠ Sudoměřice. 

Výsledek hlasování 16:     Pro   11  Proti   0     Zdrželi se     0   

Usnesení č.5/16…. bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 5/17.   

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí informaci o zřízení Kulturní komise a o obcí 

Sudoměřice spolupořádaných akcí. 

Hlasování č.17:     Pro 11    Proti   0     Zdrželi se      0  

Usnesení č.5/17…. bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 5/18.   

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje své členy do Školské rady Základní školy a Mateřské školy 

Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvková organizace, Sudoměřice č. 29 a to Dr. Štěpána Bučka a pana 

Stanislava Tomšeje 

Hlasování č.18 :  pro   10  ,      proti     0 ,     zdržel se  1 (St. Tomšej) 

Usnesení č. 5/18 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 5/19.   

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí návrh na využití zaměstnaneckých benefitů. 

Hlasování č.19:  pro 11     ,      proti  0    ,     zdržel se  0 

Usnesení č. 5/19 bylo schváleno 

 

 



Usnesení č. 5/20.   

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí materiál o možnosti dotace. Pověřuje starostu 

k přepracování studie možností jímání dešťové vody ze sběrného dvora. 

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

Usnesení č. 5/20 bylo schváleno. 

 

 

 


