Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Sobůlky, konaného dne 6.6.2018 v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: Pantlík Z., Mořický M., Pospíšil J., Mgr.Vymazalová K.,
Ing. Bořecký B., MUDr. Svoboda J., Ing. Svoboda F.
Omluveni: Mgr. Půček M., Bystřický A.
Program jednání: 1. Zahájení, jmenování ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Výběr dodavatele pro realizaci akce „Oprava sociálního zařízení MŠ
a ZŠ Sobůlky“
4. Schválení „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelového
příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb“
5. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro následující volební
období
6. Různé
7. Závěr
ad 1) Úvodem starosta přivítal v 19:08 hod. všechny přítomné a konstatoval počet členů ZO –
přítomno 7, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jmenoval ověřovatele zápisu Mgr. K.
Vymazalovou a M. Mořického, zapisovatele paní J. Horňákovou.
ad 2) Následně přečetl program zasedání a navrhl doplnit o schválení souhlasu k dělení
pozemků pod silnicí III/0549. Pak položil otázku, zda má někdo další návrh k doplnění.
Poněvadž tomu tak nebylo, dal hlasovat o schválení programu doplněného o navržený bod
jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod jednání
navrženého starostou obce
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 26/2018 bylo schváleno
ad 3) Starosta informoval o průběhu opakovaného výběrového řízení na akci „Oprava
sociálního zařízení MŠ a ZŠ Sobůlky.“ Každý ze zastupitelů měl dodat jednoho dodavatele
k oslovení, učinili tak jen tří. I tak bylo osloveno šest zhotovitelů. Otevírání doručených
obálek s nabídkami na zhotovení díla, kde jediným hodnotícím kriteriem byla cena, proběhlo
5.6.2018 v 10:00h v kanceláři OÚ v Sobůlkách. Nabídky podali pouze dva oslovení
dodavatelé: společnost Kala, spol. s.r.o., Kyjov, nabídka 1184054,-Kč bez DPH a Stavební
společnost Skeleta s.r.o. Kyjov, nabídka 1046512,10Kč. Obě nabídky po formální stránce
odpovídaly zadávací dokumentaci VŘ, nebyl důvod k vyřazení některé z nich. Komise
doporučila ke schválení nabídku společnosti Stavební společnost Skeleta s.r.o., Nádražní
611/17, 69701 Kyjov. Starosta požádal o schválení tecnicko-autorského dozoru na tuto akci,
autora projektové dokumentace, který by během činností dohlížel na průběh, použitý materiál

a zařízení, dle PD a zadávací dokumentace VŘ. Předem projednaná cena by se pohybovala
okolo 20 tisíc, dle skutečné doby proveditelnosti akce. Po krátké diskuzi dal starosta hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje na základě výběrového řízení společnost Stavební
společnost Skeleta, Nádražní 611/17, 69701 Kyjov, jako dodavatele pro akci „Oprava
sociálního zařízení MŠ a ZŠ“ a pořízení technicko-autorského dozoru na tuto akci.
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 27/2018 bylo schváleno.
ad 4) Starosta informoval, že se oproti předešlým létům na financování sociálních služeb nic
nezměnilo. Od roku 2012 nastavil JmK z důvodu udržitelnosti těchto služeb systém
spolufinancování podílem bcí ORP až do výše 20%. V rámci ORP Kyjov se odsouhlasila
v jednotlivých obcích dohoda, že 3/5 z této částky, která se každoročně vypočítává podle
skutečně vynaložených nákladů, hradí město Kyjov a zbylé 2/5 spádové obce kdy se částka
vypočítává vzorcem, podle počtu obyvatel v dané obci. Pro naši obec byla podle tohoto
vzorce pro rok 2018 stanovena částka na financování sociálních služeb na Kyjovsku ve výši
41100,-Kč. Nebylo žádných dotazů, bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelového
příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb mezi Obcí Sobůlky a
Městem Kyjovem ve výši 41100,-Kč.
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 28/2018 bylo schváleno.
ad 5) K bodu č. 5 předsedající podal návrh, aby pro nadcházejíci volební období byl počet
členů v zastupitelstvu obce Sobůlky stejný jako doposud, devět členů. Protože neměl nikdo
jiný návrh, dal o tomto návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje pošet členů zastupitelstva obce Sobůlky pro
nadcházející volební období na 9 členů.
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 29/2018 bylo schváleno.
ad 6) Na základě žádosti SuS JmK o bezplatný převod pozemků pod silnicí III/0549 v k.ú.
Sobůlky o kterém bylo již hovořeno na minulém zasedání, požádala pracovnice SuS o
souhlas zastupitelstva obce s oddělením MK od těchto pozemků p.č. 3506/1, 3506/2, 3506/3 a
3550. Zastupitelstvo obce souhlasí za podmínek, že před převodem pozemků budou povrchy
silnice opraveny podle jednání s vedoucím provozního úseku SuS oblasi Jih, se sídlem
v Břeclavě, že v roce 2018 bude opravena část od silnice I/54 po dopravní značku označující
začátek obce Sobůlky penetrací vozovky a v roce 2019 cca 500m v obci na dolním konci
živičným povrchem. Přípravné práce zadávání GP můžou být započaté, převod proběhne až
po stanovené podmínce ZO o opravách.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje oddělení MK od silnice III/0549 na pozemcích p.č.
3506/1, 3506/2, 3506/3 a 3550 v k.ú. Sobůlky za podmínek výše uvedených.
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 30/2018 bylo schváleno.
ad 7) Různé
- starosta informoval, že zadal ocenění nemovitosti č.p. 92, bývalé hospody, odborným
znalcem v oboru
- bylo probráno v diskusi a přikloněno k tomu, aby při nákupu traktoru bylo pořízeno i
přídavné zařízení, na které bude možno čerpat 50% dotaci a zařízení potřebné pro
zimní údržbu účelových komunikací
ad 8) Nebyl vznesen žádný další námět k projednání, proto předsedající poděkoval přítomným
za účast a ve 20:15 hod. zasedání ukončil.
Zápis vyhotoven 11.6.2018
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