Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Sobůlky, konaného dne 12.4.2017 v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: Pantlík Z., Mgr.Vymazalová K., Mgr. Půček M., Ing. Bořecký B.,
Bystřický A., Ing. Svoboda F., Ing. Pospíšil J., Mořický M.
Omluveni: MUDr. Svoboda J.

Program jednání: : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení, jmenování ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Schválení programu zasedání
Doplnění programu zasedání
Schválení uzavření smlouvy s DRFG a.s., se sídlem Holandská
878/2, Štýřice, 639 00 Brno a pověření starosty k podpisu této
smlouvy
Schválení Účetní závěrky Obce Sobůlky za rok 2016
Schválení Účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Sobůlky za rok 2016 a projednání žádosti o převedení kladného
hospodářského výsledku do rezervního fondu školy
Schválení Závěrečného účtu Obce Sobůlky za rok 2016
Schválení rozpočtu na rok rok 2017 ZŠ a MŠ Sobůlky a
střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Sobůlky na roky 2018, 2019
Rozpočtové opatření č. 1/2017
Výběr dodavatele pro realizaci akce „Dětská hřiště obce Sobůlky“
Různé
Závěr

ad 1) Úvodem starosta přivítal v 19:10 hod. všechny přítomné včetně hosta, zástupce
společnosti DRFG a.s., Brno a konstatoval počet členů ZO – přítomno 8, zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Jmenoval ověřovatele zápisu M. Mořického a Ing. J. Pospíšila, zapisovatele
pí J. Horňákovou.
ad 2) Následně přečetl program zasedání a položil dotaz, zda chce program jednání ještě
někdo doplnit. Poněvadž tomu tak nebylo, dal o schválení programu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 8/2017 bylo schváleno
ad 3) Poté předal slovo hostovi, aby přednesl nabídku společnosti DRFG a.s. o možnosti
vložení a zhodnocení finančních prostředků obce do fondu se zaručeným zhodnocením

minimálně 3% p.a. po dobu 5 let. Zástupce společnosti DRFG a.s. odprezentoval možnosti
investovnání pro obec. Tato prezentace členy ZO zaujala a následně proběhla diskuse se
spoustou otázek na hosta. Po jejím ukončení se starosta se zástupcem společnosti DRFG a.s.
rozloučil. Následovala opět diskuse mezi zastupiteli a protože převažoval názor, investovat
prozatím volné finanční prostředky obce do fondu ke zhodnocení, navrhl předsedající doplnit
tento bod do programu jednání:
- Schválení uzavření smlouvy s DRFG a.s., se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00
Brno a pověření starosty k podpisu této smlouvy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje doplnění programu jednání o bod „Schválení
uzavření smlouvy s DRFG a.s., se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno a pověření
starosty k podpisu smlouvy ke zhodnocení investice“
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 9/2017 bylo schváleno
ad 4) Diskuse k tomuto tématu již proběhla v předchozím bodu jednání, proto dal starosta
hlasovat o schválení uzavření výše jmenované smlouvy s DRFG a.s. s výší vkladu 3 mil. Kč a
dobou trvání smlouvy 5 let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje uzavření „Smlouvy s DRFG a.s., se sídlem
Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno - dohody o zaručení zhodnocení investice v DRFG
AIF REAL ESTATE FUND“ ve výši 3 miliónů Kč a pověřuje starostu obce Zdeňka
Pantlíka k podpisu uvedené smlouvy.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 10/2017 bylo schváleno
ad 5) S výkazy účetní závěrky obce - Rozvahou, Výkazem zisku a ztrát a Přílohou,
sestavenými k rozvahovému dni 31.12.2016, se měli možnost členové ZO seznámit
prostřednictvím jejich zveřejnění na elektronické úřední desce. Tyto výkazy byly zveřejněny
spolu s dalšími dokumenty k závěrečnému účtu obce. O hospodaření obce jsou členové ZO
informování v průběhu celého roku. Mimo jiné sestavují a schvalují rozpočet obce a jeho
změny, schvalují poskytování a přijímání dotací, schvalují různé hospodářské smlouvy atd.
Následně předsedající přečetl Zprávu o hospodaření obce Sobůlky za rok 2016. K tomuto
bodu nebylo žádných dotazů ani připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Sobůlky schvaluje Účetní závěrku Obce Sobůlky za rok 2016,
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 11/2017 bylo schváleno.
ad 6) Výkazy účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ sestavené k 31.12.2016, jsou
rovněž součástí závěrečného účtu obce. Se zprávou o hospodaření PO za rok 2016 a žádostí
ředitelky školy o převedení kladného hospodářského výsledku na rezervní fond ZŠ a MŠ,
seznámil členy ZO předsedající. Ani k tomuto bodu nebylo připomínek, pouze návrh, aby byl

rezervní fond školy použit v případě vzniku mimořádných neplánovaných výdajů školy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Účetní závěrku Základní školy a mateřské školy
Sobůlky, okres Hodonín, příspěvková organizace za rok 2016, sestavenou k rozvahovému
dni 31.12.2016.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 12/2017 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitestvo obce Sobůlky souhlasí s převedením kladného hospodářského výsledku za rok
2016 ve výši 5659,63 Kč do rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Sobůlky,
okres Hodonín, příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 13/2017 bylo schváleno
ad 7) Dokumenty k závěrečnému účtu Obce Sobůlky za rok 2016 byly před tímto jednáním
zveřejněny na elektronické úřední desce OÚ k informování a připomínkování občanům.
K návrhu závěrečného účtu nebyly vzneseny z řad občanů žádné dotazy ani připomínky.
Součástí závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.
Z této zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky a
vzhledem k tomu, že k tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, starosta
navrhl, aby Závěrečný účet obce byl schválen bez výhrad. Bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje „Závěrečný účet Obce Sobůlky za rok 2016“ bez
výhrad.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 14/2017 bylo schváleno

ad 8) Od 1.1.2017 nabyl účinnosti zákon 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
dle kterého musí zřízené příspěvkové organizace sestavovat každoročně rozpočet (plán
nákladů a výnosů) a střednědobý výhled rozpočtu a tyto dokumenty musí předložit ke
schválení svému zřizovateli.
Starosta seznámil ZO s rozpočtem – plánem nákladů a výnosů PO na rok 2017, který byl
ředitelkou školy předložen ke schválení jako vyrovnaný: celkové příjmy činí 5.561.200,- Kč,
celkové výdaje činí 5.561. 200,-Kč.
Střednědobý výhled předložený ředitelkou školy je zpracovaný na rok 2018 a 2019 a příjmy i
výdaje na oba roky jsou vyrovnané a činí shodně 5.645.000,- Kč. Rozpočet i střednědobý
výhled rozpočtu PO budou do 30ti dnů od schválení v ZO zveřejněny na internetových
stránkách obce. Protože nebylo k danému tématu otázek, dal starosta hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Rozpočet Základní školy a mateřské školy Sobůlky,
okres Hodonín, příspěvková organizace na rok 2017.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 15/2017 bylo schváleno

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a
mateřské školy Sobůlky, okres Hodonín, příspěvková organizace na rok 2018 a 2019.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 16/2017 bylo schváleno
ad 9) Rozpočtové opatření č. 1/2017 přednesla paní Horňáková. Tímto rozpočtovým
opatřením se zvyšují rozpočtové příjmy o částku 790.000,- Kč. Z toho daňové příjmy na
položce 1511- daň z nemovitých věcí se zvyšují o 700.000,- Kč, a příjmy na položce 4116 –
ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu o 90.000,- Kč. Proti tomu se zvyšují
rozpočtové výdaje na § 3745 – péče o vzhled obce a veřejnou zeleň o 90.000,- Kč a o
700.000,- Kč se zvyšuje položka financování 8115 – změna stavu finančních prostředků na
bankovních účtech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 17/2017 bylo schváleno
ad 10) Starosta informoval, že dle zveřejněných výsledků na stránkách MMR naše obec byla
vybrána pro obdržení dotace na zbudování nových dětských hřišť v areálu hřiště TJ Sokol
Sobůlky a na horním konci naproti domu č.p. 43, bývalá Maryša. Byla učiněna poptávka a
osloveni tři výrobci dětských hřišť - Bonita Group Service s.r.o.Tišnov, TR Antoš s.r.o.
Turnov a Hřiště.cz, s.r.o. Brno. Všechny uvedené společnosti podaly cenové nabídky na
realizaci hřišť a to v tomto pořadí dle výše nabídky:
1) TR Antoš s.r.o. ve výši 489 541,-Kč s DPH
2) Bonita Group Service s.r.o. ve výši 590 153,-Kč s DPH
3) Hřiště.cz s.r.o. ve výši 617 717,-Kč s DPH
Starosta navrhl, aby byla vybrána společnost TR Antoš s.r.o. z důvodu nejnižší cenové
nabídky, ale též s přihlédnutím k dobré spolupráci s tímto dodavatelem při budování
dětského hřiště v Záuličí před cca 8 roky. K danému tématu nebyly žádné dotazy, bylo
přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje jako dodavatele dětských hřišť pro akci „Dětská
hřiště obce Sobůlky“ společnost TR Antoš s.r.o. se sídlem Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov
a pověřuje starostu obce Zdeňka Pantlíka k podpisu smlouvy s touto společností.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 18/2017 bylo schváleno
ad 11) Různé
-

starosta přečetl žádosti o prodej obecního pozemku 3480/4 o výměře 254 m2 a nově
vytvořeného pozemku p.č. 477/2 o výměře 9 m2, který vznikl oddělením z pozemku
3492/1, budou zveřejněny záměry a poté předloženo k projednání na dalším zasedání

-

-

-

starosta informoval, že SÚS Hodonín reagovala na jeho dopis a výsledkem jednání byl
příslib SÚS, že v letošním roce bude opravena (nový povrch) silnice 0549/III v Záuličí
a v příštím roce na Dolním konci, dále, že bude postupně obnovena alej ovocných
stromů mezi Kyjovem a Sobůlkama okolo silnice
během jednání se dostavil zástupce vydavadelství publikací o obcích a městech a
odprezentoval svoji nabídku. Členové zastupitelstva vydání nové publikace o obci
nezavrhli, bude se řešit a získávat informace průběžně a danou nabídkou se zabývat
na dalším zasedání
mezi další informace patřila zpráva, že do 31.5.2017 by v rámci protipovodňového
opatření mělo být dokončeno vybudování nového bezdrátového místního rozhlasu
starosta dále informoval o možnosti získání dotace na vybudování domácích čističek
odpadních vod, kterými by se dalo řešit odkanalizování části domů na Dolním konci,
jejichž odpadní vody končí v potoce. A. Bystřický byl pověřen zjistit informace o
funkčnosti DČOV, zatížení domácností, popřípadě obce do budoucnosti, starosta pak
další informace okolo dotačního titulu. O dalším postupu bude rozhodováno na dalším
zasedání.

Ad 10) Nebyl vznesen žádný další námět k projednání, proto předsedající poděkoval
přítomným za účast a ve 22:05 hod. zasedání ukončil.

Zápis vyhotoven 18.4.2017

Zapisovatel:

Jarmila Horňáková

……………………………

Ověřovatelé: Marian Mořický

……………………………

Ing. Jiří Pospíšil

…..……………………….

Zdeněk Pantlík

……………………………

Starosta:

