
 
 

Usnesení z 12. zasedání ZO Sudoměřice dne 16.12.2019 

 

Usnesení č. 12/1 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli zápisu pana Martina Mikla a pana 

Tomáše Kočvaru DiS., Zapisovatelkou určuje paní Marii Gavlíkovou. 

 

Hlasování č.1: Pro 8  Proti 0 Zdrželi se  1 (Martin Mikl) 

Usnesení č. 12/ 1 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 12/2: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice s c h v a l u j e   navržený program 12.  zasedání zastupitelstva. 

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

Usnesení č. 12/2 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 12/3: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení 

zastupitelstva obce Sudoměřice. 

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

Usnesení č. 12/23bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 12/4: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice prodlužuje termín plnění úkolu výboru pro sociální a občanské 

záležitosti ve věci revize nájemních smluv do konce března 2020. 

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

Usnesení č. 12/4 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 12/5 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu obce na r. 

2019. Celkem příjmy zvýšeny o 262 800,- Kč, náklady sníženy o 2 542 300 Kč a financování sníženo o  

2 805 100 Kč.  

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

Usnesení č. 12/5 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 12/6 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje: 

a) rozpočet obce Sudoměřice na r. 2020. Rozpočtované příjmy jsou ve výši 20 713,5 tis. Kč, výdaje ve 

výši 30 955,9 tis. Kč a schodek financování je ve výši 10 242,4 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 2020. Výnosy i náklady jsou rozpočtovány ve výši 12 321 200,- Kč a rozpočet je tedy vyrovnaný. 

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

Usnesení č. 12/6 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 12/7:  

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

a) Střednědobý rozpočtový výhled obce Sudoměřice na období let 2021 – 2022.  

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

příspěvkové organizace, na období let  2021 - 2022. 

Hlasování č.7:  pro    10    ,       proti  0,      zdržel se   0 

Usnesení č. 12/7 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 12/8:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Sudoměřice č.1/2019 o 

nočním klidu. 

Hlasování č.8:  pro    10    ,       proti 0 ,      zdržel se   0 

Usnesení č. 12/8 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 12/9:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Sudoměřice č. 2/2019, o 

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sudoměřice. 

Hlasování č.9:  pro    10    ,       proti 0 ,      zdržel se   0 

Usnesení č. 12/9 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 12/10:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Sudoměřice č. 3/2019, o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1.2020.  

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

Usnesení č. 12/10 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 12/11:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Sudoměřice č. 4/2019, o 

místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2020 v upraveném znění. 

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

Usnesení č. 12/11 bylo schváleno. 

 

 

 



 
 

 

Usnesení č. 12/12:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Sudoměřice č. 5/2019, o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1.1.2020.  

Hlasování č.12:  pro  10      ,       proti 0 ,      zdržel se   0 

Usnesení č. 12/12 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 12/13:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Sudoměřice č. 6/2019, o 

místním poplatku z pobytu s účinností od 1.1.2020.  

Hlasování č.13:  pro  10      ,       proti  0,      zdržel se 0   

Usnesení č. 12/13 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 12/14:  

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 6/2019/Dot 

uzavřené dne 5. 2. 2019 v předložením znění mezi Obcí Sudoměřice a Sportovním klubem Sudoměřice, 

z.s.. 

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

Usnesení č. 12/14 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 12/15:  

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

č.22/2020/Dot mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Rodiče 

dětem, z.s, Sudoměřice 29, 696 66 Sudoměřice, IČ 26983044 za podmínky správného vyúčtování 

dotace poskytnutého v roce 2019. Kontrolu správného vyúčtování provede Finanční výbor ZO 

Sudoměřice na svém nejbližším zasedáním. 

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

Usnesení č. 12/15 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 12/16:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozemků parc.č.1497/72 o vým. 191m², parc.č. 

1626/11 o vým. 571 m², parc.č. 2654/75 o vým. 1588 m²v KÚ Sudoměřice od XXXXXXXXX za celkovou 

cenu 47 000,- Kč. 

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

Usnesení č. 12/16 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 12/17:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje koupi pozemků parc.č.1781/8 o vým. 437m², parc.č. 1781/24 

o vým. 1814 m² v KÚ Sudoměřice od XXXXXXXXXX za celkovou cenu 45.020,- Kč. 

Hlasování č.17:  pro      9  ,       proti  1 (D.Janeček),      zdržel se   0 

Usnesení č. 12/17 bylo schváleno 

 



 
 

Usnesení č. 12/18:  

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č 888 v k.ú. Sudoměřice. 

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

Usnesení č. 12/18 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 12/19:  

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č 884/2, 885 v k.ú. 

Sudoměřice. 

Hlasování č.19:  pro    10    ,       proti  0,      zdržel se 0   

Usnesení č. 12/19 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 12/20:  

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.č.1602 v k.ú. Sudoměřice za celkovou cenu 5800,- 

Kč bez DPH 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.20:  pro    9    ,       proti  0,      zdržel se   1 (T.Janeček) 

Usnesení č. 12/20 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 12/21:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Plánovací smlouvu mezí Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 

696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a firmou TS-tech spol. s r.o., Lipová alej 3087/1, 695 01 Hodonín, IČ 

269 01 048 v upraveném znění. 

Hlasování č.21:  pro      9  ,       proti 0 ,      zdržel se 0   

Usnesení č. 12/21 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 12/22:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na akci „Příjezdová 

komunikace ke kulturní památce Výklopník“ mezi Obcí Sudoměřice, č.p.322, 696 66 Sudoměřice, IČ 

00285331 a Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČ 70888337.  

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

Usnesení č. 12/22 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 12/23:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice ukončuje smlouvu o nájmu prostor sloužící k podnikání na č.p. 289 

ze dne 3.3.2014, ke dni 31.12.2019. 

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

Usnesení č. 12/23 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí informace ohledně odstoupení od podpisu smlouvy 

na akci „Protierozní vegetační pásy v k.ú. Sudoměřice“ společností Kavyl s r.o. z důvodu na straně 

zhotovitele a pověřuje starostu k dalšímu jednání. 

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

Usnesení č. 12/24 bylo schváleno. 



 
 

 

Usnesení č. 12/25:  

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

č.p. 374 v Sudoměřicích. 

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

Usnesení č. 12/25 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 12/26:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí žádost o zřízení věcného břemene pro uložení přípojek 

kanalizace, vodovodu a elektřiny na pozemku parc.č. 4903 v k.ú. Sudoměřice a pověřuje starostu a 

místostarostu k vypracování oboustranné dohody řešící podmínky udělení souhlasu se zřízením věcného 

břemene na pozemku p.č. 4903 v k.ú. Sudoměřice.   

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

Usnesení č. 12/26 bylo schváleno. 

 

 

František Mikéska                                                           Robert Šrédl 

starosta                                                                              místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


