
             Usnesení z 15. zasedání ZO Sudoměřice dne 6.3.2020 

 

 

Usnesení č. 15/1: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice určuje ověřovateli zápisu pana Davida Janečka a pana Jiřího 

Janečka, Zapisovatelkou určuje paní Ivanu Bederkovou. 

 

Hlasování č.1: Pro  9 Proti    0   Zdrželi se     2 (Janeček David, Janeček Jiří) 

Usnesení č. 15/1 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 15/2: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice s c h v a l u j e   navržený program 15. zasedání Zastupitelstva 

obce Sudoměřice. 

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

Usnesení č. 15/2 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 15/3: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce na r. 2020. 

Celkem příjmy se nemění, náklady zvýšeny o 304 200,-Kč a financování zvýšeno o 304 200,-Kč.  

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

Usnesení č. 15/3 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 15/4: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje Organizační řád obce Sudoměřice s účinností od 6.3.2020 

v upraveném znění.  

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

Usnesení č. 15/4 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 15/ 5: 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.č.1615/1 v k.ú. Sudoměřice XXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXX, za celkovou cenu 4320,-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.15:  pro 11,  proti  0 ,  zdržel se  0  

Usnesení č. 15/5 bylo schváleno. 

Usnesení č. 15/6: 



Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemku parc. č. 888 o vým. 141 m2 v k. ú. 

Sudoměřice, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, za celkovou cenu 1410,- Kč bez DPH, 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.6:  pro    11, proti  0, zdržel se  0  

Usnesení č. 15/6 bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 15/7: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice stanovuje cenu při prodeji pozemku ve výši 50 Kč za m2 při 

narovnávání majetkoprávních vztahů s účinností od 1.1.2021. 

Hlasování č.7:  pro 10 , proti  0,  zdržel se  1(T. Kočvara) 

Usnesení č. 15/7 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 15/8: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje prodej pozemků parc. č. 884/2 o vým. 111 m2 , parc.č. 885 o 

vým. 147 v k. ú. Sudoměřice, XXXXXXXXXXX, za celkovou cenu 2580,- Kč bez DPH, 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.8:  pro  11, proti  0 ,   zdržel se  0 

Usnesení č. 15/8 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 15/9: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice pověřuje starostu a místostarostu k zahájení kroků vedoucích ke 

koupi pozemku parc.č. 1497/43 a části pozemku parc.č. 1624/3 v k.ú. Sudoměřice. 

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

Usnesení č. 15/9 bylo schváleno    

 

Usnesení č. 15/ 10: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice neschvaluje prodej pozemku parc.č. 371 k.ú. Sudoměřice.  

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

Usnesení č. 15/10 bylo schváleno    

 

Usnesení č. 15/11: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku parc.č. 20 – ostatní plocha – o výměře 274 m2  

v k.ú. Sudoměřice a zároveň nesouhlasí s vybudováním průjezdu nebo chodníku. 

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

Usnesení č. 15/ 11 bylo schváleno 

Usnesení č. 15/12: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice souhlasí s převodem přístupové komunikace k nádraží ČD (dle karty 

majetku SúS JmK inv.č. 2822000071), pozemků parc.č. 1781/1, 1782/6, 1782/7, 1785/2, 1879/1 a 



2291/15 v k.ú. Sudoměřice do majetku Obce Sudoměřice, zároveň pověřuje starostu a místostarostu 

k zahájení kroků vedoucích k převodu. 

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

Usnesení č. 15/ 12 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 15/13: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě č. 

2/2020/VB k pozemkům parc.č.1591/10, 1619/2, 1619/5 a 4903 v k.ú. Sudoměřice mezi Obcí 

Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331, DIČ CZ00285331 a XXXXXXXXXX a 

XXXXXXXXXX. 

Hlasování č. 13:  pro   9,  proti  0,  zdržel se  1 (T. Kočvara) 

Usnesení č. 15/ 13 bylo schváleno  

 

Usnesení č.15/14: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje smlouvu č. 5/2020/ost/vyd/mik na akci „Oprava střechy 

bývalého panského statku – I.etapa“ mezi Obcí Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 

00285331 a firmou H&B, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ 25835661. 

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

Usnesení č. 15/ 14 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 15/15: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice schvaluje podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2020 a pověřuje 

starostu a místostarostu k zabezpečení organizačně technických záležitostí v souvislosti s touto akcí.  

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

Usnesení č. 15/ 15 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 15/16: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice bere na vědomí nabídku.  

Hlasování č. 16: pro  9,  proti   0,  zdržel se   0 

Usnesení č. 15/16 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 15/17: 

Zastupitelstvo obce Sudoměřice ukládá starostovi a místostarostovi zajistit umístění tabulek 

upozorňujících na zákaz volného pohybu psů na místech, kde je to Obecně závaznou vyhláškou 

zakázáno.  

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

Usnesení č. 15/17 bylo schválen 

 

 



 

 

František Mikéska                                                           Robert Šrédl 

Starosta                                                                              místostarosta 

 

…………………………………………..                                       …………………………………………………… 

 

 


