
Usnesení z 6. zasedání ZO Sudoměřice dne 25.3.2019 

 

Usnesení č. 6/1 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli zápisu pana Dr.Štěpána Bučka 

a pana Davida Janečka, Zapisovatelkou určuje paní Ivanu Bederkovou. 

 

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

Usnesení č. 6/ 1 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 6/2: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice   s c h v a l u j e   navržený program 6.  zasedání zastupitelstva. 

Hlasování č.2:  pro  10  ,   proti   0 ,   zdržel se   0 

Usnesení č. 6/2 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 6/3: 

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

Sudoměřice. 

Hlasování č.3:  pro  10  ,   proti   0,   zdržel se  0  

Usnesení č. 6/3 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 6/4: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce na r. 2019. 

Celkem příjmy zvýšeny o 2 027 100 Kč, náklady sníženy o 1 600 Kč a financování sníženo o 2 028 700 

Kč.  

Hlasování č.4:  pro   10 ,  proti    0  ,   zdržel se    0   

Usnesení č. 6/4 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 6/5: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce na r. 2019. 

Celkem příjmy zvýšeny o 83 200 Kč, náklady se nemění a financování sníženo o 83 200 tis. Kč.  

Hlasování č.5:  pro  10 ,  proti    0,   zdržel se    0    

Usnesení č. 6/5 bylo schváleno. 

 

 

 



Usnesení č. 6/6 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2019.  

Hlasování č.6:  pro 10,  proti   0  ,   zdržel se   0 

Usnesení č. 6/6 bylo schváleno. 

 

 

 

Usnesení č. 6/7: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Ceník pronájmu zahrádkářské budovy platný od 
1.4.2019. 
Hlasování č.7:  pro   10,  proti   0,   zdržel se   0 
Usnesení č. 6/7 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 6/8: 
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Vnitřní směrnici č.3/2019 o poskytování darů 
z rozpočtu Obce Sudoměřice.  
Hlasování č.8:  pro  10,   proti   0  ,   zdržel se    0    
Usnesení č. 6/8 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 6/9: 
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Dohodu o převodu investorství stavby „Územní plán 

ekologické stability a ochrana před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice, objekt 

protipovodňová nádrž N1“mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, 

IČ00285331 a ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 

kraj, Pobočka Hodonín, Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín, IČ 01312774. 

Hlasování č.9:  pro   10,  proti   0 , zdržel se   0 
Usnesení č. 6/9 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 6/10: 
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Smlouvu o zajištění a vybudování kanalizace mezi 

Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ00285331 a Vodovody a kanalizace 

Hodonín a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČ 49454544. 

Hlasování č.10:  pro   10,  proti   0, zdržel se   0 
Usnesení č. 6/10 bylo schváleno 

 

 

 

 



Usnesení č. 6/11: 

Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č. 5/11 ze dne 28.1.2019 ve znění: 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi XXXXX 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  10,   proti   0,   zdržel se   0 
Usnesení č. 6/11 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 6/12: 

Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č. 5/12 ze dne 28.1.2019 ve znění: 

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

soudem rozhodnuto o schválení kupní smlouvy mezi XXXX 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.12:  pro   10,  proti   0,   zdržel se    0    
Usnesení č. 6/12 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 6/13: 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi XXXXXX 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.13:  pro  10,  proti    0,   zdržel se   0 
Usnesení č. 6/13 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 6/14: 

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

soudem rozhodnuto o schválení kupní smlouvy mezi XXXXX 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 850.000,- Kč. 

Hlasování č.14:  pro  10,  proti     0,   zdržel se   0 

Usnesení č. 6/14 bylo schváleno. 

 

 

 

 



Usnesení č. 6/15: 

Zastupitelstvo obce pověřuje výbor pro soc. a obč. záležitosti k řešení problematiky nájmu 

v nájemních bytech s termínem do 30.9.2019. 

 

Hlasování č.15:  pro  10,  proti    0,   zdržel se    

Usnesení č. 6/15 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 6/16: 

Zastupitelstvo obce rozhoduje, aby nájemní smlouvy na obecní byty obsahovaly doložku vykonatelnosti 

ve formě notářského zápisu.  

Podmínka: poplatek za sjednání doložky vykonatelnosti uhradí obec. 

Hlasování č.16:  pro  10,  proti    0,  zdržel se   0    

Usnesení č. 6/16 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 6/17: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce 

Sudoměřice mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice č.322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Městem 

Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín, IČ 00284891 . 

Hlasování č.17:  pro 10,  proti   0,   zdržel se   0 

Usnesení č. 6/17 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 6/18: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor na č.p. 126 

k 31.3.2019.  

Hlasování č.18:  pro  10,  proti   0,   zdržel se   0 

Usnesení č. 6/18 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 6/19: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje místa, termíny a hodiny konání svatebních obřadů v obci 

Sudoměřice následovně:  

Termín a čas: sobota od 8:00 do 16:00 hodin 

Místo:  

-        Areál u Výklopníku, parc. č.1889/1, 1889/2, 1886/3, 1888, 1887 

-       Obecní úřad Sudoměřice, č.p. 322, parc.č. 621 v k.ú. Sudoměřice. 

- Zahrádkářský areál Sudoměřice, parc.č. 1622/1, 1622/2, 1622/3 a 1622/8 v k.ú.Sudoměřice.  
- Volební místnost,Sudoměřice č.p. 126, parc.č. 301/1 v k.ú. Sudoměřice 

Hlasování č.19:  pro   9,  proti   0  ,   zdržel se   1 (S.Tomšej) 

Usnesení č. 6/19 bylo schváleno. 

 

 



Usnesení č. 6/20: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení kroků vedoucích k prodeji a zveřejnění záměru prodeje pozemku 

parc.č.  943 v k.ú. Sudoměřice. 

Hlasování č.20:  pro 10, proti    0 ,   zdržel se   0 

Usnesení č. 6/20 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 6/21: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice:  

- schvaluje příspěvek na vybudování parkovacího místa pro  RD č.p. 179 na pozemku parc.č.463 v k.ú.    

  Sudoměřice, 

- povoluje vybudování parkovacího místa, 

- předává celou záležitost k dořešení Stavebnímu výboru 

- pověřuje Stavební výbor k řešení parkovacích míst v obci Sudoměřice 

Hlasování č.21:  pro  10, proti   0,   zdržel se   0 

Usnesení č. 6/21 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 6/22: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce Sudoměřice k vyřešení přístupu k areálu 

Výklopníku. 

Hlasování č.22:  pro   10,  proti   0,   zdržel se   0 

Usnesení č. 6/22 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 6/23: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje záměr vybudování Komunitního centra v budově bývalého 

statku a pověřuje starostu a místostarostu obce k přípravě podkladů, vč. objednání realizační 

projektové dokumentace. 

Hlasování č.23:  pro   10,  proti   0,   zdržel se   0 

Usnesení č. 6/23 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 6/24: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí průběžné informace o řešení otázky instalace 

bezpečnostního zařízení regulující dopravu v obci. 

Hlasování č.24:  pro  10,  proti  0,   zdržel se   0 

Usnesení č. 6/24 bylo schváleno. 

 

 

 



 

Usnesení č. 6/25: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2019 a pověřuje 

starostu a místostarostu k zabezpečení veškerých podkladů potřebných k hodnocení. 

Hlasování č.25:  pro   10,   proti  0,   zdržel se  0  

Usnesení č. 6/25 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 6/26: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 1591/16 v kú 

Sudoměřice za obdobných podmínek při předchozím prodeji pozemku. 

Hlasování č.26:  pro   10,   proti  0,   zdržel se  0  

Usnesení č. 6/26 bylo schváleno. 

 

 

 


