
Usnesení ze 7. zasedání ZO Sudoměřice dne 27.5.2019 

Usnesení č. 7/1 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli zápisu pana Jiřího Janečka 

a pana Jana Kalužu, Zapisovatelkou určuje paní Ivanu Bederkovou. 

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

Usnesení č. 7/ 1 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 7/2: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice   s c h v a l u j e   navržený program 7.  zasedání zastupitelstva. 

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

Usnesení č. 7/2 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 7/3: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce Sudoměřice k přípravě kupní smlouvy 

s vítězným uchazečem  XXXXXXXX na koupi pozemku parc.č. 1591/16 v k.ú. Sudoměřice. 

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

Usnesení č. 7/3 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 7/4: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí výsledky kontroly peněžního plnění občanů 

k Obecnímu úřadu Sudoměřice k 31. prosinci 2018 FV. 
ZO schvaluje: 
a) Odepsat dluhové finanční částky za PDO, které jsou uvedeny na inventurním   
    soupisu OÚ Sudoměřice k 31. 12 2018 pod čísly řádků u následujících dlužníků: 

    1.     JJ     -        za rok 2012 –     350,- Kč, za rok 2013 -     400,-Kč 

    2.    NP    -        za rok 2012 –     350,- Kč, za rok 2013 -    400,-Kč 

    5.    UM  -                                                      za rok 2013 -    400,-Kč    

    6.    HP     -       za rok 2012 –    700,- Kč,  za rok 2013 -    800,-Kč  

    7.    BJ      -       za rok 2012 –    350,- Kč,  za rok 2013 -    400,-Kč, za rok 2014 -    400,-Kč 

    8.    VA     -                                                    za rok 2013 - 1.000,-Kč, za rok 2014 - 1.200,-Kč  

  10.    SZ      -                                                    za rok 2013 -     400,-Kč 

  11.    SS      -       za rok 2012 – 1.050,- Kč, za rok 2013 -     533,-Kč 

b)  Vyřadit z vyřazených pohledávek, které jsou vedeny na účtu OÚ Sudoměřice č. 905 (ostatní byty  
      - nájemné) na podrozvaze Obce Sudoměřice: 
      Š   - 90.000,-Kč rok 2005 
      ŠF - 17.425,-Kč 
c)  Ukládá starostovi a místostarostovi Obce Sudoměřice: 
      přijmout opatření ve věci uhrazení dlužných částek místními občany do konce III. čtvrtletí 2019. 
      O realizaci opatření informovat ZO na prosincovém zasedání ZO. 

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

Usnesení č. 7/4 bylo schváleno. 

 

 



Usnesení č. 7/5 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce na r. 2019. 

Celkem příjmy zvýšeny o 71 200 Kč, náklady zvýšeny o 280 100 Kč a financování zvýšeno o 208 900 

Kč.  

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

Usnesení č. 7/5 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 7/6 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu obce na r. 2019. 

Celkem příjmy zvýšeny o 743 700 Kč, náklady zvýšeny o  845 600 Kč a financování zvýšeno o  101 900 

Kč  

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

Usnesení č. 7/6 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 7/7 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje účetní závěrku za rok 2018 včetně výsledku hospodaření 

obce Sudoměřice. 

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

Usnesení č. 7/7 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 7/8   

Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhoduje 

podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 55a odst. 2 stavebního zákona o pořízení 

Změny č. 1 územního plánu Sudoměřice z vlastního podnětu zkráceným postupem ve smyslu § 

55a a § 55b stavebního zákona, 

o obsahu návrhu Změny č. 1 územního plánu Sudoměřice, jejímž předmětem bude prověření 

rozšíření zastavitelné plochy výroby a skladování „Z09“ v severozápadní části obce na pozemek 

parc. č. 2654/149 v k.ú. Sudoměřice a dále s použitím § 58 odst. 3 stavebního zákona aktualizace 

zastavěného území. 

Hlasování č.8:  pro 11 ,   proti  0,  zdržel se   0 
Usnesení č. 7/8 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 7/9 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice jmenuje podle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona pana 

Františka Mikésku, starostu obce, jako člena zastupitelstva obce spolupracujícího s pořizovatelem 

v rámci procesu pořízení Změny č. 1 územního plánu Sudoměřice. 

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

 



Usnesení č. 7/10 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu obce k zaevidování a k prověření možností 

zahrnutí žádané lokality do některé další změny ÚP. 

Hlasování č.10:  pro  11,   proti  0,   zdržel se   0 
Usnesení č. 7/10 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 7/11 
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemku parc. č.  943 o vým. 22 m2 v k. ú. 

Sudoměřice, XXXXXX, za celkovou cenu 220,- 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.11:  pro  11 ,   proti   0  ,  zdržel se   0 
Usnesení č. 7/11 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 7/12: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemků parc.č. 4184/5 o vým. 1250 m2, p.č. 4184/7 

o vým. 2000 m2, p.č. 4184/8 o vým. 1749 m2, p.č. 4184/10 o vým. 1100 m2, p.č. 4184/11 o vým. 866 

m2, p.č. 4484/12 o vým. 1315 m2, p.č. 4184/13 o vým. 1036 m2, p.č. 4184/34 o vým. 821 m2, p.č. 

4184/36 o vým. 607 m2, p.č. 4184/37 o vým. 1676 m2, p.č. 4184/38 o vým. 1400 m2, p.č. 4184/40 o 

vým. 710 m2 id. ½ p.č. 4184/9 o vým. 2201 m2, id. 1/2 p.č. 4184/39 o vým. 1684 m2, id.1/2  p.č. 

4184/41 o vým. 414 m2 a id. 2/3 p.č. 4184/35 o vým 596 m2, vše v kultuře vinice a v k.ú Sudoměřice, 

do XXXXX za celkovou kupní cenu ve výši 358 614,-Kč bez příslušenství. 

Podmínka kupní smlouvy: kupní smlouva bude uzavřena s rozvazovací podmínkou uplatnění 

předkupního práva překupníkem.  

Hlasování č.12:  pro  11 ,  proti   0,   zdržel se   0 
Usnesení č. 7/12 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 7/13 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru prodeje těchto pozemků parc. č.  947/7 o 

vým. 102 m2 , parc.č. 947/8 o vým. 162 m² v k. ú. Sudoměřice. 

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

Usnesení č. 7/13   bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 7/ 14: 
Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru prodeje tohoto pozemku parc. č.  1601 o 
vým. 141 m2 ,  v k. ú. Sudoměřice. 

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

Usnesení č. 7/14 bylo schváleno. 

 



 

Usnesení č. 7/ 15 : 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru  prodeje těchto pozemků parc. č. 506/1 o 

vým. 33 m2 , parc.č. 506/2 o vým. 13 m² v k. ú. Sudoměřice. 

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

Usnesení č. 7/15 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 7/16: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozemku parc.č. 2445 o vým. 5387 m2,  od XXXXX za 

celkovou cenu 107 740,-Kč.  

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

Usnesení č. 7/16 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 7/ 17: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozemků parc.č. 1508/73 o vým. 9 m2, parc.č. 3472 o 

vým. 2721 m², parc.č. 3506 o vým. 755 m², parc.č. 3636 o vým. 680 m², parc.č. 3669 o vým. 402 m², 

parc.č. 4829 o vým. 760 m² od XXXXXX za celkovou cenu 106 540,-Kč.  

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

Usnesení č. 7/17 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 7/18: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje předložené souhlasné prohlášení o zániku vlastnického práva 

Obce Sudoměřice ke stavbě na pozemku parc.č. 1603 v k.ú.  Sudoměřice. 

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

Usnesení č. 7/18 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 7/19: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice zaevidovalo žádost  XXXXX  o přidělení obecního bytu v Sudoměřicích. 

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

Usnesení č. 7/19 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 7/20: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice zaevidovalo žádost XXXXX o přidělení bytu v Domově pokojného stáří 

č.p. 374 v Sudoměřicích. 

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

Usnesení č. 7/20 bylo schváleno. 

 

 



Usnesení č. 7/21: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje objednání realizační projektové dokumentace na výstavbu 

Komunitního centra se společností H. ARCH Projekt Hodonín. 

Hlasování č.21:  pro   11,   proti  0,   zdržel se  0  

Usnesení č. 7/21 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 7/ 22: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice zamítlo žádost o pronájem objektu -  Penzion Starý potok 

Sudoměřice.       

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

Usnesení č. 7/22 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 7/ 23: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje příspěvek Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených 

dětí v ČR z.s., Klub RADOST, Prostějov.      

Hlasování č.23:  pro  11,   proti   0 ,  zdržel se   0    

Usnesení č. 7/23bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 7/24: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje příspěvek spolku Bratrství Čechů a Slováků Javořina, z.s..      

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

Usnesení č. 7/24 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 7/ 25: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje nabídku členství pro obec Sudoměřice ve spolku Bratrství 

Čechů a Slováků Javořina, z.s..          

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

Usnesení č. 7/25 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 7/ 26: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje příspěvek na podporu Linky bezpečí, z.s..      

Hlasování č.26:  pro   11,  proti  0,   zdržel se 0   

Usnesení č. 7/26 bylo schváleno. 

 


