Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Sobůlky, konaného dne 29.8.2018 v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

Pantlík Z., Pospíšil J., Mgr.Vymazalová K., Ing. Bořecký B., Ing. Svoboda F.,
Mgr. Půček M., Bystřický A.

Omluveni: MUDr. Svoboda J., Mořický M.
Program jednání: 1. Zahájení, jmenování ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Výběr dodavatele pro realizaci akce „Pořízení lesního traktoru
s příslušenstvím“
4. Projednání a schválení nákupu pozemků p.č. 373, 2415/311,
2415/418 a 2415/314
5. Schválení smlouvy č. 1030044896/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene pro E.ON Distribuce a.s
6. Rozpočtové opatření č. 3/2018
7. Schválení darovací smlouvy pro MAS Kyjov
8. Schválení příspěvku do veřejné sbírky organizovanou SMS ČR pro
obec Prameny
9. Schválení dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě ze dne 30.10.2013 o
zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému
územní identifikace, adres a nemovitostí
10. Různé
11. Závěr
ad 1) Úvodem starosta přivítal v 19:05 hod. všechny přítomné a konstatoval počet členů ZO –
přítomno 7, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jmenoval ověřovatele zápisu Ing. Bořeckého
B. a Ing. Pospíšila J., zapisovatele paní J. Horňákovou.
ad 2) Následně přečetl program zasedání a navrhl doplnit o dva body jednání a doplnění bodu
č. 4 o jeden pozemek.
1) Schválení příspěvku do veřejné sbírky organizovanou SMS ČR pro obec Prameny
2) Schválení dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě ze dne 30.10.2013 o zabezpečení
provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
3) k bodu č. 4 připojit pozemek p.č. 2415/314
Pak položil otázku, zda má někdo další návrh k doplnění. Poněvadž tomu tak nebylo, dal
hlasovat o schválení programu doplněného o dva body: č. 8 a 9 a doplnění bodu č.4.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje předložený program jednání, doplněný o body
jednání navržené starostou obce
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 31/2018 bylo schváleno

ad 3) Starosta informoval o průběhu výběrového řízení na akci „Pořízení lesního traktoru
s příslušenstvím.“ Byli osloveni tři dodavatelé: P&L, spol. s.r.o., Žďár n. Sázavou,
Agroservis Holý, Moravský Krumlov a Agroservis Záměl, s.r.o., Záměl. Těmto dodavatelům
byla zaslána technická specifikace předmětu zakázky a stanoveno jediné kritérium hodnocení:
nejnižší nabídková cena. Všichni tři oslovení podali v řádném termínu své nabídky. Obálky
byly otevřeny hodnotící komisí dne 20.8.2018 v 15:00 hod. Doručené nabídky splňovaly
podmínky zadávacího řízení, žádný z uchazečů nebyl vyřazen. Výsledek hodnocení a pořadí
nabídek:
1. P&L spol. s.r.o., Brněnská 33, 591 01 Žďár n. Sázavou
Nabídková cena: 1.622.000,-Kč bez DPH
2. Agroservis Záměl, s.r.o., Záměl 228, 517 43 Pernštejn
Nabídková cena: 1.640.000,-Kč bez DPH
3. Agroservis Holý, Na Kačence 1253, 672 01 Moravský Krumlov
Nabídková cena: 1.689.000,-Kč bez DPH
Na základě výběrového řízení doporučil předsedající schválit nejnižší cenovou nabídku. Ze
strany členů ZO padlo několik dotazů, které starosta zodpověděl a bylo přistoupeno
k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje, na základě výsledků výběrového řízení, společnost
P&L spol. s.r.o. se sídlem Brněnská 33, 591 01 Žďár n. Sázavou, IČ 00351504 jako
dodavatele pro akci „Pořízení lesního traktoru s příslušenstvím“ a pověřuje starostu obce
k podpisu kupní smlouvy: Smlouvy o koupi věcí movitých.
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 32/2018 bylo schváleno.
ad 4) Starosta informoval o možnosti koupi pozemkových parcel v KÚ Sobůlky. Parcela č.
373 o výměře 1259m2 v lokalitě plánované vodní nádrže za cenu 20,-Kč/m2 a dále parcely č.
2415/311 o výměře 350m2, č. 2415/418 o výměře 22m2 a č. 2415/314 o výměře 71m2 za cenu
100,-Kč/m2. Pozemky za cenu 100,- Kč/m2 se nachází v zastavěné části obce a po změně ÚP
je zde možnost vzniku stavební parcely pro individuální bytovou výstavbu. Z tohoto důvodu
je cena vyšší než u pozemku pro vodní nádrž. Zastupitelsvo obce souhlasilo bez připomínek
s nákupem a tak bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje nákup pozemků v KÚ Sobůlky p.č. 373 o výměře
1259m2 za cenu 25.180,-Kč, p.č. 2415/311 o výměře 350m2 za 35.000,-Kč, p.č. 2415/418 o
výměře 22m2 za 2.200,-Kč a p.č. 2415/314 o výměře 71m2 za 7. 100,-Kč.
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 33/2018 bylo schváleno.
ad 5) Starosta seznámil zastupitelstvo s obsahem smlouvy č. 1030044896/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemena ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. K tomuto
bodu nebylo žádných dotazů ani připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Smlouvu č. 1030044896/001 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01

České Budějovice 7.
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 34/2018 bylo schváleno.
ad 6) S rozpočtovým opatřením č. 3 seznámila přítomné p. Horňáková. Tímto rozpočtovým
opatřením dochází ke zvýšení rozpočtových výdajů na § 1032 – Podpora ostatních
produkčních činností o částku 2.000.000,- Kč na nákup lesního traktoru. Na § 3113 –
Základní školy se zvyšují rozpočtové výdaje o 370.000,- Kč z důvodu oprav soc. zařízení
v ZŠ. Celkové zvýšení rozpočtových výdajů 2.370.000,- Kč bude čerpáno z pol. 8115
financování. Dále se snižují rozpočtové výdaje na § 6171 – Činnost místní správy o 120.000,Kč a o stejnou částku se proti tomu zvyšují rozpočtové výdaje na § 3319 – Ostatní záležitosti
kultury. Tímto rozpočtovým opatřením dochází také k úpravám rozpisu rozpočtových výdajů
v rámci některých paragrafů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2018.
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 35/2018 bylo schváleno.
ad 7) Tak jako v minulých letech se MAS Slovácko v pohybu obrátila na obce se žádostí o
finanční pomoc na rok 2018 formou darovací smlouvy s částkou 20,- Kč na jednoho
obyvatele. Starosta informoval o činnostech MAS Kyjov, které pro obce a konkrétně pro
naší obec dělá. Finanční dar za naši obec při počtu obyvatel 850 činí 17.000,- Kč. Po krátké
diskusi bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Darovací smlouvu pro „Kyjovské slovácko v pohybu“
se sídlem Masarykovo náměstí 13, 697 01 Kyjov, na rok 2018 .
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 36/2018 bylo schváleno.
ad 8) Předsedající informoval členy ZO o vyhlášené celostátní veřejné sbírce na zadluženou
obec Prameny, kterou organizuje SMS ČR. Proběhla diskuse a zastupitelé se shodli přispět
částkou 2.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,-Kč do
veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv ČR za účelem pomoci obci
Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne
21.8.2018, č.j.: KUZL 60663/2018.
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 37/2018 bylo schváleno.
ad 9) V dalším bodu jednání byl předložen dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě ze dne
30.10.2013 o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému. Dodatek mění
v původní smlouvě dva články. Veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, proti

původnímu tříletému období a odměna za každý provedený úkon se navyšuje ze 100,-Kč na
150,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě ze dne
30.10.2013 o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému.
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 38/2018 bylo schváleno.
ad 10) Různé
- zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2018 schválené starostou
obce 30.6.2018, kterým se upravuje rozpis výdajů na § 4379 – Ostatní služby v oblasti
sociální prevence
- informace o úspěšném dokončení opravy sociálního zařízení v ZŠ
- informace o plánovaném programu o víkendu 29. a 30.9.2018 v rámci 100. výročí
vzniku samostatného státu
- informace o vyjádření znalce v oceňování majetku – věcí nemovitých, k obvyklé ceně
stavby č. p. 92 (bývalá hospoda) v Sobůlkách, k otázce koupi této nemovitosti bude
svolána pracovní schůzka zastupitelstva.
ad 11) Nebyl vznesen žádný další námět k projednání, proto předsedající poděkoval
přítomným za účast a ve 20:55 hod. zasedání ukončil.

Zápis vyhotoven 4.9.2018

Zapisovatel:

Jarmila Horňáková

Ověřovatelé: Ing. Bohumil Bořecký

Starosta:

……………………………
……………………………

Ing. Jiří Pospíšil

……………………………

Zdeněk Pantlík

………………….…………

