
Usnesení z 8. zasedání ZO Sudoměřice dne 24.6.2019 

 

Usnesení č. 8/1 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli zápisu pana Tomáš Kočvaru 

a pana Tomáše Janečka, Zapisovatelkou určuje paní Marii Gavlíkovou. 

 

Hlasování : Pro 11   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8/ 1 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 8/2 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice   s c h v a l u j e   navržený program 8.  zasedání zastupitelstva. 

Hlasování :  pro 11   ,    proti 0 ,   zdržel se   0 

Usnesení č. 8/2 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 8/3 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu obce na r.2019. 

Celkem příjmy zvýšeny o 30 000 Kč, náklady zvýšeny o 142200 Kč a financování zvýšeno o 112200 Kč.  

Hlasování :  pro 11 , proti 0 ,   zdržel se   0 

Usnesení č. 8/3 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 8/4 

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Sudoměřice a vyslovuje souhlas s celoročním 

hospodařením obce s výhradou. Současně přijímá nápravné opatření: Uvedený nedostatek ve zprávě 

o přezkoumání hospodaření byl ihned odstraněn a to tím, že Dodatek č.1 ke smlouvě na vybudovaní 

přeložky kanalizace u tělocvičně ZŠ byl zveřejněn na profilu zadavatele dne 11.12.2018. 

Aby se do budoucna neopakovala tato chyba, bude obec dbát na dodržování ustanovení §219 odst. 1  

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména tím, že 

uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku, včetně všech jejich dodatků a 

změn nejpozději do 15 dnů od jejich uzavření, jejíž cena přesáhne 500 000,-Kč bez DPH. 

Hlasování :  pro   11     ,    proti       0 ,     zdržel se   0 

Usnesení č. 8/4 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 8/5  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Sudoměřice, okres Hodonín, 

příspěvková organizace za rok 2018.  

Hlasování  :  pro   11     ,     proti   0 ,    zdržel se   0 

Usnesení č. 8/5 bylo schváleno. 

 

 

 



Usnesení č. 8/6 

Zastupitelstvo schvaluje převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Sudoměřice, PO za r. 2018 ve výši        

14 909,80 Kč do Rezervního fondu této příspěvkové organizace.  

Hlasování :  pro   11 ,       proti 0  ,   zdržel se   0 
Usnesení č. 8/6   bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 8/7     

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.č. 1591/16, o výměře 756 m2  v k.ú. 

Sudoměřice, XXXXXXX za celkovou cenu 1 140 804,-Kč bez příslušenství. 

Hlasování:  pro    10  ,       proti  0,   zdržel se  1 (Kočvara Tomáš)  
Usnesení č. 8/7     bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 8/8    
Zastupitelstvo obce Sudoměřice předává celou záležitost prodeje parcely  č. 946/3 v k.ú. 

Sudoměřice k posouzení stavebnímu výboru.  

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

 

 

Usnesení č. 8/9  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru směny  pozemků parc.č. 1626/2 o vým. 50 

m² , 1625/4 o vým. 213 m² v k. ú. Sudoměřice. 

Hlasování  :  pro  10    ,    proti 0 ,   zdržel se   1 (Buček Josef) 
Usnesení č. 8/9 bylo schváleno 
 

 

Usnesení č. 8/ 10     

Zastupitelstvo obce Sudoměřice: 

a) ZO pověřuje starostu obce k objednání projektové dokumentace na rozšíření komunikace 

v průmyslové zóně 

b) ZO Sudoměřice pověřuje starostu obce vyvolat jednání z dotčenými firmami za účelem rozšíření 

komunikace na p.č. 2654/41 v k.ú. Sudoměřice 

Hlasování  :  pro 10     ,   proti 0 ,   zdržel se  1 ( Kočvara Tomáš) 

Usnesení č. 8/10      bylo schváleno. 

 

 

 

 



Usnesení č. 8/ 11 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice smlouvu č. 15/2019/Dot 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:  pro  11    ,   proti 0 ,   zdržel se   0 

Usnesení č. 8/11           bylo schváleno. 

 

Usnesení č.8/ 12  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje ve výši 5000,- Kč zapsanému spolku Malovaný kraj. 

Hlasování :  pro  11    ,   proti 0 ,   zdržel se  0  

Usnesení č. 8/12 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 8/13: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje  ZO ČZS v Petrově na Den vinařů. 

Hlasování :  pro   9   ,       proti  0,   zdržel se   2 (Robert Šrédl, Kaluža Jan) 

Usnesení č. 8/13 bylo schváleno. 

 

 


