Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Sobůlky, konaného dne 12.9.2018 v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

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

Omluveni: Mgr.Vymazalová K., Mgr. Půček M.
Program jednání: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, jmenování ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Schválení programu zasedání
Projednání a schválení nákupu domu č.p. 92 a pozemku st. p. č. 81
Schválení mimořádné odměny inventarizační komisi
Rozpočtové opatření č. 4/2018
Různé
Závěr

ad 1) Úvodem starosta přivítal v 19:10 hod. všechny přítomné a konstatoval počet členů ZO –
přítomno 7, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jmenoval ověřovatele zápisu MUDr.
Svobodu. J. a Bystřického A., zapisovatele Ing. Svobodu F.
ad 2) Následně přečetl program zasedání a položil otázku, zda má někdo návrh k doplnění
programu. Poněvadž tomu tak nebylo, dal hlasovat o schválení programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 39/2018 bylo schváleno
ad 3) O koupi domu č. p. 92 a pozemku st. p. č. 81 v k. ú. Sobůlky proběhla diskuze již během
pracovní schůzky dne 4.9.2018. Starosta přečetl Vyjádření k obvyklé ceně domu č. p. 92
v Sobůlkách vypracované odborníkem na oceňování majetku – věcí nemovitých. V tomto
vyjádření byla cena odhadnuta na 2,5 až 3 mil. Kč. Byla navržena cena 2.775.000,- Kč. Nikdo
již neměl žádné další připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvalujev nákup domu č.p. 92 a pozemku st. p. č. 81 za cenu
2.775.000,- Kč a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: 6 – 1 – 0 (proti byl Pantlík Z.)
Usnesení č. 40/2018 bylo schváleno.

ad 4) Starosta navrhl 3 členům zastupitelsva, kteří byli členy inventarizační komice a provedli
inventarizaci majetku obce za rok 2017, vyplatit mimořádnou odměnu za tuto práci ve výši
500 Kč pro každého člena. Po odůvodnění navržené odměny dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje mimořádnou odměnu 3 členům zastupitelstva ve výši
500 Kč pro každého za práci člena inventarizační komise.
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 41/2018 bylo schváleno.
ad 5) Z důvodu schválení nákupu nemovitostí (viz bod programu č. 3) a s tím souvisejících
dalších nákladů, je třeba schválit Rozpočtové opatření č. 4/2018, kterým dochází ke zvýšení
rozpočtových výdajů na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj o částku 3.000.000,- Kč.
Současné zvýšení rozpočtových výdajů o 3.000.000,- Kč bude čerpáno prostřednictvím
položky 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (přebytek
hospodaření minulých let).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2018.
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 42/2018 bylo schváleno.
ad 6) Různé
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy, školní rok
2017/2018
- Starosta informoval, že dnešním dnem byly zprovozněny opravené dva zvony, třetí,
nový zvon sv. Heleny bude zavěšen až po vysvěcení které proběhne 30.9. v rámci
oslav 100. výročí samostatného státu
ad 7) Nebyl vznesen žádný další námět k projednání. Starosta poděkoval členům
zastupitelstva za práci v uplynulém volebním období, za zodpovědné plnění povinností
vyplývajících z funkce člena zastupitelstva obce a mnohdy i za práci pro obec nad rámec
těchto povinností. Vzhledem k tomu, že všichni současní zastupitelé kandidují do dalšího
volebního období, popřál jim úspěch v nadcházejících volbách. MUDr. Svoboda vyslovil
jménem zastupitelstva poděkování za práci starostovi obce.
Ve 20:10 hod. předsedající zasedání ukončil.
Zápis vyhotoven 19.9.2018
Zapisovatel:

Ing. Svoboda F.

Ověřovatelé: Aleš Bystřický

Starosta:

……………………………
……………………………

MUDr. Svoboda J.

……………………………

Zdeněk Pantlík

………………….…………

