
Usnesení z 13. zasedání ZO Sudoměřice dne 27.1.2020 

Usnesení č. 13/1: 
Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli zápisu pana Jana Kalužu a Josefa Bučka, 
Zapisovatelkou určuje paní Ivanu Bederkovou. 
 
Hlasování č.1: Pro .....8........ Proti ......0.......... Zdrželi se ......2 (J.Kaluža, J. Buček) 
Usnesení č. 13/1 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 13/2: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice s c h v a l u j e   navržený program 13. zasedání zastupitelstva. 

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

Usnesení č. 13/2 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 13/3: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o realizaci přijatých opatření ve věci uhrazení dlužných 

částek občany k 31.12.2018.  

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

Usnesení č. 13/3 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 13/4: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu obce na r. 

2019. Celkem příjmy zvýšeny o 1 421 000,- Kč, náklady sníženy o 2 957 400 Kč a financování sníženo o  

4 378 400 Kč.  

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

Usnesení č. 13/4 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 13/5: 

a) Zastupitelstvo obce Sudoměřice stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za 
měsíc v následujících částkách: místostarosta 22.000,-Kč, člen zastupitelstva a zároveň předseda 
výboru /komise/ zvláštního orgánu obce: 3.611,-Kč, člen zastupitelstva a zároveň člen výboru 
/komise/zvláštního orgánu obce: 3 010,-Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí:1.805,-Kč.                    

b) Zastupitelstvo schválilo stanovení výše funkčních odměn členům výborů /komisí/ zvláštního 
orgánu obce Sudoměřice, kteří nejsou zároveň zastupitelé ve výši 1.100,-Kč. Tyto odměny budou 
vypláceny měsíčně. 

c) Odměna bude poskytována od 1.2.2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát 
člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu, u člena 
výboru/komise/ zvláštního orgánu obce, který není členem zastupitelstva obce ode dne zvolení do 
funkce. V případě změny v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne 
zvolení do příslušné funkce.  

Hlasování č.5:  pro  8,  proti   2 (T.Janeček, D.Janeček)  ,   zdržel se   0 

Usnesení č. 13/5 bylo schváleno. 

 



Usnesení č. 13/6:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočet DSO Obce pro Baťův kanál pro rok 2020. 

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

Usnesení č. 13/6 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 13/7:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Strážnicko pro rok 2020. 

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

Usnesení č. 13/7 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 13/8:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje: 
 
a) smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.1/2020/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. 2/2020/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.3/2020/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.4/2020/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.5/2020/dot  mezi Obcí Sudoměřice, 
Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Spolkem přátel destilátů, Sudoměřice 195, 696 66 
Sudoměřice, IČ 26649721. 
 
f) smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.6/2020/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. 
 
g) schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.7/2020/dot  mezi Obcí 
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Michalem Novickým, Sudoměřice 
234, 696 66 Sudoměřice,IČ 70418764. 
 
h) schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.8/2020/dot mezi Obcí 
Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 a Vlastimilem Hynčicou, Sudoměřice 
216, 696 66 Sudoměřice, IČ 634 47 185. 
 
ch) schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.9/2020/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. 
 



i) schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce č.10/2020/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  10,  proti  0  ,  zdržel se  0    

Usnesení č. 13/8 bylo schváleno 
 

Usnesení č. 13/9:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje rozšíření plochy NP – plochy přírodní, RBK – regionální 

biokoridoru prvku ÚSES na celý pozemek parc.č.1491 v k.ú. Sudoměřice a pověřuje starostu obce 

k zahrnutí této dílčí změny do připravované změny ÚP č.2. 

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

Usnesení č. 13/9 bylo schváleno 
 

Usnesení č. 13/10:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí žádost nájemce o koupi židlí v Obecní hospůdce a 

pověřuje starostu a místostarostu k dalším jednáním v této věci. 

Hlasování č.10:  pro  7 ,  proti  0  ,   zdržel se   3 (F.Mikéska, M.Mikl, J.Buček)  

Usnesení č. 13/10 bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 13/11:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí řádné splnění závazků vzniklých z Kupní smlouvy, o 

zřízení práva zpětné koupě ze dne 2.11.2015 mezi Obcí Sudoměřice a XXXXXXXXX  a pověřuje starostu 

obce k vyřízení všech potřebných náležitostí pro výmaz – zrušení tohoto práva z KN na LV č.2588 pro 

obec a k.ú. Sudoměřice. 

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

Usnesení č. 13/11 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 13/12:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice nesouhlasí s prodejem, ani s pronájmem části obecního pozemku 

parc.č. 947/1 z důvodu vzniku překážky pro povodně v korytu bývalého koryta potoka.  

Hlasování č.12:  pro 9 ,   proti   1 (D.Janeček)  ,  zdržel se  0  

Usnesení č. 13/12 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 13/13:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice nesouhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 1599/3 v k.ú. 

Sudoměřice. 

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

Usnesení č. 13/13 bylo schváleno. 

 

 

 



Usnesení č. 13/14:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí žádost o pronájem zahrádkářského areálu. 

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

Usnesení č. 13/14 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 13/15:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č.1615/1 v k.ú. 

Sudoměřice.   

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

Usnesení č. 13/15 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 13/16:  

Zastupitelstvo obce Sudoměřice: 

a) odvolává na základě jeho žádosti člena Školské rody Základní a Mateřské školy Sudoměřice, pana 

XXXXXXX. 

b) schvaluje doplnění svého zástupce do Školské rady Základní školy a Mateřské školy Sudoměřice, 

okres Hodonín, příspěvková organizace, Sudoměřice č. 29 a to pana Roberta Šrédla.  

Hlasování č.16:  pro  9 , proti   0 ,  zdržel se  1(R.Šrédl)  

Usnesení č. 13/16 bylo schváleno. 

 

 

 

František Mikéska                                                           Robert Šrédl 

Starosta                                                                              místostarosta 

 

 


