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Usnesení
Zastupitelstva obce
Sudoměřice u Bechyně
ze dne 13. 12. 2019
Volební období 2018 - 2022

Zastupitelstvo obce schválilo:
Rozpočtovou změnu č. 6/2019.
Rozpočet obce na rok 2020.
Podání žádosti o dotaci z POV na přestavbu hasičárny v Bežerovicích.
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce platné od 1. 1. 2020.
Použití rezervního fondu školy dle žádosti ředitelky školy.
Prodej pozemku č. 693/40 v kú. Sudoměřice u Bechyně o výměře 49 m2 paní
Marii Suchanové, Sudoměřice u Bechyně 24 za cenu 30 Kč / 1 m2 s tím, že
kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti.
 Prodej pozemku č. 668/4 v kú. Sudoměřice u Bechyně o výměře 83 m2
manželům Aloisii a Miloslavu Kosovým, Sudoměřice u Bechyně 68 za cenu 30
Kč / 1 m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti.
 Záměr prodeje pozemků č. 693/38, 396/42 v kú. Sudoměřice u Bechyně.
 Záměr prodeje části pozemku č. 2/1 v kú. Sudoměřice u Bechyně.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu.
 Obecně závaznou vyhlášku č 2/2019 o místním poplatku ze psů.
 Dodatky ke smlouvám s firmou Rumpold, s. r. o., Tábor na svoz komunálního
a tříděného odpadu.
 Smlouvu na dodávku plynu pro obec s firmou E.on na rok 2020.
 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací vypracovaný VSB Bechyně.
 Dohodu o provedení práce pro člena zastupitelstva obce s platností do konce
roku 2022.
 Inventurní komise pro provedení inventur obecního majetku k 31. 12. 2019.
Dar ve výši 5.000 Kč pro polek Myslivečtí trubači Tábor.







Zastupitelstvo obce pověřilo:


starostu obce v případě nutnosti provedením rozpočtové změny v nezbytné
výši, maximálně 50 000 Kč v jednotlivých kapitolách, v období do konce roku
2019.

Zastupitelstvo obce zamítlo:
 nabídku České pošty, s. p., aby obec převzala do své správy provozování Pošty
Partner.
Zastupitelstvo obce projednalo / bere na vědomí:
 Výsledky hospodaření obce za období leden–listopad 2019.
 Informace z jednání Rady obce Sudoměřice u Bechyně.

Ověřovatelé zápisu:
___________________
Petr Jelen

___________________
Vlastimil Stach

___________________
Stanislav Houdek
starosta obce

Přílohy: Prezenční listina.
Přehled hospodaření obce 1 – 11/2019.
Rozpočtová změna 6/2019.
OZV 1/2019.
OZV 2/2019.
ZO 13. 12. 2019

Zapsala: ______________________
Eva Dušková

