Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Sobůlky, konaného dne 13.12.2017 v zasedací místnosti OÚ

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

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

Zahájení, jmenování ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Schválení programu zasedání
Sestavení návrhu rozpočtu pro rok 2018
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na r. 2019 - 2020
Schválení pravidel rozpočtového provizoria
Projednání a schválení darování pozemku obci p.č. 1384/8 v k.ú.
Sobůlky
Projednání prodeje pozemků st. p.č. 53 a 54, rodinného domu č.p.
76 a pozemků p.č.140/1 a 3575 v k.ú. Sobůlky
Projednání nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků
Rozpočtové opatření č. 7/2017
Různé
Závěr

ad 1) Úvodem starosta přivítal v 19:05 hod. všechny přítomné a konstatoval počet členů ZO –
přítomno 8, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jmenoval ověřovatele zápisu MUDr. J.
Svobodu a Ing. B. Břeckého, zapisovatele pí J. Horňákovou.
ad 2) Starosta přečetl program zasedání a navrhl doplnění o dva body: Projednání nařízení
vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků a
Rozpočtové opatření č. 7/2017. Poté položil dotaz, zda chce program jednání ještě někdo
doplnit. Poněvadž tomu tak nebylo, dal předsedající o tomto bodu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje předložený program jednání doplněný o dva body
jednání výše uvedené.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 39/2017 bylo schváleno

ad 3) Předběžný návrh rozpočtu byl členům zastupitelstva zaslán elektronickou poštou.
Proběhla diskuze k § 3113 - Základní školy, kde je navrhována oprava sociálního zařízení pro
žáky i pracovníky školy vč. výměny umyvadel a obložení ve třídách a dlažby ve vestibulu ZŠ.
Z diskuze vzešlo stanovisko, aby výdaje na všechny výše uvedené opravy byly zahrnuty do
rozpočtu pro rok 2018. Předsedající se dále zmínil o výdajích na § 3326, kterými je oprava
zvonů v místní kapli. I s touto opravou zastupitelstvo souhlasilo. Navrhované příjmy rozpočtu
na rok 2018 činí 11.424.900,- Kč, výdaje 8.517.500,- Kč, financování 2.907.400,-Kč. Návrh
rozpočtu bude zveřejněn až do jeho schválení jak na elektronické, tak na fyzické úřední desce
obce.
ad 4) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 – 2020 byl před tímto projednáním
vyvěšen na ÚD od 16.11.2017 do 13.12.2017. Nikdo z občanů nevznesl k návrhu připomínku
ani jiný pozměňující návrh. Bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2019 a
2020, který je přílohou č. 1 zápisu z dnešního jednání.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 40/2017 bylo schváleno
Ad 5) Starosta navrhl, aby pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018, která budou platit
do data schválení rozpočtu obce na rok 2018, byla stejná jako v minulých letech, což
znamená, že obec bude hospodařit s finančními prostředky do výše 1.000.000,-Kč na jeden
měsíc a v tomto období budou realizovány pouze platby nezbytné pro chod obce, případně
jiné platby, které by překlenovaly přechod z roku 2017 na rok 2018. Pravidla rozpočtového
provizoria jsou přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje předložená Pravidla rozpočtového provizoria pro rok
2018.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 41/2017 bylo schváleno
ad 6) Darovací smlouva pozenku č. 1384/8 o výměře 120m2 v k.ú. Sobůlky do vlastnictví
obce byla členům ZO zaslána k nahlédnutí elektronickou poštou. K tomuto bodu nebylo
žádných dotazů, bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Darovací smlouvu, kterou obec přijímá jako dar
pozemek p.č. 1384/8 v k.ú. Sobůlky do svého vlastnictví.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 42/2017 bylo schváleno
ad 7) Na základě žádosti o koupi pozemků st. č. 53 a č. 54, rodinného domu č.p. 76 a
pozemků p.č. 140/1 a č. 3575 byla projednána možnost prodeje uvedených nemovitostí, kdy
se většina zastupitelů vyslovila pro prodej pozemků a RD za účelem výstavby rodinného

domu. Bude vyvěšen záměr o prodeji těchto nemovitostí a podniknuty další kroky k ocenění
tohoto majetku a na dalším zasedání budou stanovena pravidla prodeje.

ad 8) Na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, dochází k navýšení těchto odměn. Starosta navrhl výši měsíčních
odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle uvedeného NV takto: místostarosta 10.000,Kč, předseda výboru 1.200,- Kč, člen výboru 900,- Kč a člen zastupitelstva 700,- Kč.
Protinávrh podal místostarosta u své odměny, aby zůstala ve stejné výši jako doposud. Jiný
návrh nezazněl, tak dal starosta nejprve hlasovat o svém návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje
odměny neuvolněných členů zastupitelstva
s platností od 1.1.2018 v této měsíční výši: místostarosta 10.000,- Kč, předseda výboru
1.200,- Kč, člen výboru 900,- Kč a člen zastupitelstva 700,- Kč.
Výsledek hlasování: 5 – 0 – 3
Usnesení č. 43/2017 bylo schváleno
ad 9) Rozpočet obce se rozpočtovým opatřením č.7/2017 zvyšuje v příjmech na položce 4116
– Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 312.000,- Kč a o stejnou
částku se zvyšují i rozpočtové výdaje na § 3113 – Základní školy na položce 5336 –
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. Jedná se o tzv. průtokovou
dotaci z Ministerstva školství určenou pro PO ZŠ a MŠ Sobůlky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 44/2017 bylo schváleno
ad 10) Různé
- starosta se vrátil k jednomu nedořešenému bodu z minulosti, digitalizaci kronik a
umístění na webové stránky obce. Sdělil, že z důvodu ochrany osobních údajů není
možné zápisy v kronikách zveřejňovat a informoval zastupitele, že naše obec má
vedené kroniky od roku 1914 a nahlédnout do nich může každý občan v Okresním
archivu v Hodoníně.
- na základě sdělení provozovatele jediné telefonní budky v obci, že tato je velmi málo
využívána, bude zachován její provoz pouze v případě měsíčního příspěvku obce ve
výši1.000,-Kč. Zastupitestvo se shodlo, že v současné době mobilních telefonů
nebude obec na provoz přispívat.
- Byla předložena OZV o regulaci hlasitých činností týkající se omezení provozu děl na
plašení špačků ve vinicích, do které bylo zapracováno časové omezení provozu dle
jednotlivých měsíců. Po odsouhlasení většiny členů ZO se vyhláška zašle ke kontrole
na odbor dozoru min. vnitra a na dalším zasedání může být schválena.
- starosta zastupitelům přiblížil situace k jakým dochází při rozhodování koho pozvat na
vítání občánků a koho ne. Po diskuzi bylo rozhodnuto, že musí být vždy dodrženy dvě
následující podmínky a to, že dítě bude mít v obci trvalý pobyt a současně se zde bude
zdržovat i fyzicky.

ad 11) Nebyl vznesen žádný další námět k projednání, proto předsedající poděkoval
přítomným za účast na dnešním jednání a také za celoroční práci při spolurozhodování o
finančních i dalších záležitostech při správě obce. Popřál všem příjemně prožité vánoční
svátky a do roku 2018 především zdraví a úspěchy jak v kruhu rodinném tak i v pracovním
životě. Stejné přání bylo opětováno i ze strany zastupitelů vůči starostovi. Zasedání bylo
ukončeno ve 21:30 hod.

Zápis vyhotoven 18.12.2017

Zapisovatel:

Jarmila Horňáková

……………………………

Ověřovatelé: MUDr. Josef Svoboda

……………………………

Ing. Bohumil Bořecký

…..……………………….

Starosta:

Zdeněk Pantlík

……………………………

