Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Sobůlky, konaného dne 14.3.2018 v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

Pantlík Z., Mořický M., MUDr. Svoboda J., Bystřický A., Ing. Svoboda F.,
Pospíšil J.

Omluveni: Mgr.Vymazalová K., Mgr. Půček M., Ing. Bořecký B.
Program jednání: 1.
2.
3.
4.

Zahájení, jmenování ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Schválení programu zasedání
Projednání koupě pozemku p.č. 40/1
Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene
č.: HO-014330047504/001
5. Schválení odvodu přeplatku za energie příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Sobůlky do rozpočtu obce
6. Různé
7. Závěr

ad 1) Úvodem starosta přivítal v 19:05 hod. všechny přítomné a konstatoval počet členů ZO –
přítomno 6, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jmenoval ověřovatele zápisu M. Mořického a
Ing. J. Pospíšila, zapisovatele Ing. F. Svobodu.
ad 2) Následně přečetl program zasedání a navrhl doplnit jednání o jeden bod programu:
Schválení odvodu přeplatku za energie příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sobůlky zpět do
rozpočtu obce a položil otázku, zda má ještě někdo návrh k doplnění. Poněvadž tomu tak
nebylo, dal o schválení programu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje předložený program jednání doplněný o bod jednání:
Schválení odvodu přeplatku za energie příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sobůlky zpět do
rozpočtu obce.
Výsledek hlasování: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 11/2018 bylo schváleno
ad 3) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových prodává ve výběrovém řízení s aukcí
½ podíl pozemku st. parcela č. 40/1 o výměře 407m2 v k.ú. Sobůlky, jejímž vlastníkem je
ČR. Minimální cena podané nabídky byla stanovena na 90.000,-Kč s možným příhozem
10.000,-Kč po otevření obálek. Starosta seznámil zastupitele s dalšími podmínkami prodeje a
otevřel diskuzi, zda tento pozemek koupit do vlastnictví obce. Z proběhlé diskuze vzešel
názor pozemek koupit za těchto podmínek: zaslat na úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových nabídku ve výši 90.000,-Kč a v případné aukce zvýšit nabídku maximálně do
výše 120.000,-Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje účast obce ve výběrovém řízení s aukcí č.
BHO/004/2018, vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní
pracoviště Hodonín a souhlasí s nabytím pozemku: 1/2 podíl st. parcely 40/1 v k.ú.
Sobůlky, do majetku obce a dále pověřuje starostu obce Z. Pantlíka k zastupování obce při
výběrovém řízení.
Výsledek hlasování: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 12/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje, aby ve výběrovém řízení BHO/004/2018 byla
písemně nabídnuta kupní cena ve výši 90.000,-Kč a stanoví možnost příhozu v aukci do
výše 120.000,-Kč.
Výsledek hlasování: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 13/2018 bylo schváleno.
ad 4) Předsedající přednesl Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330047504/001
pro společnost E.ON na pozemků p. č. 3506/1 v k. ú. Sobůlky, ve vlastnictví obce.
K předložené smlouvě nebylo žádných námitek ani dotazů, bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO014330047504/001 pro E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice.
Výsledek hlasování: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 14/2018 bylo schváleno
ad 5) Starosta informoval o přeplatcích záloh na energie, které byly vyúčtovány zřízené
příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Sobůlky za uplynulé zúčtovací období – r. 2017. Přeplatek
na zálohách u plynu činí 86.063,- Kč a přeplatek u elektřiny činí 9.374,- Kč. Starosta navrhl,
aby byl příspěvkové organizaci nařízen odvod částky přeplatků v celkové výši 95.797,- Kč
zpět do rozpočtu obce.
Členové ZO neměli žádné dotazy, bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce nařízuje odvod částky vzniklé v důsledku přeplatku záloh za energie ve
výši 95.797,- Kč z rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sobůlky do rozpočtu obce
Sobůlky.
Výsledek hlasování: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 15/2018 bylo schváleno

ad 6) Různé
-

-

-

starosta informoval o průběhu průzkumu k pořízení techniky pro práci v lese a
provádění zimní údržby na účelových komunikacích a možnosti získání dotace ve výši
50% na techniku pro práci v lením hospodářství
strarosta seznámil s výší došlých 3 nabídek na opravu zvonů v místní kapli, nabídky
však ještě obsahově nebyly porovnávány, nebylo tedy prozatím učiněno rozhodnutí,
nebo doporučení na dodavatele zakázky
M. Mořický informoval, že umístění reklamního bilbordu u státní silnice I/54 částečně
na pozemku ve vlastnictví obce č.p. 2509/1 řeší odbor dopravy krajského úřadu Jmk.

ad 7) Nebyl vznesen žádný další námět k projednání, proto předsedající poděkoval
přítomným za účast a ve 20:00 hod. zasedání ukončil.

Zápis vyhotoven 15.3.2018

Zapisovatel:

Ing. František Svoboda

……………………………

Ověřovatelé: Marian Mořický

……………………………

Ing. Jiří Pospíšil

…..……………………….

Zdeněk Pantlík

……………………………

Starosta:

