Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobůlky, konaného dne 31.10.2018 v zasedací
místnosti OÚ

Přítomni:

Pantlík Z., Mořický M., Ing. Pospíšil J., Mgr. Půček M., Ing. Bořecký B.,
Ing. Svoboda F., Svobodová V., MUDr. Svoboda J., Dr. Vymazalová K.

Program jednání:

1.
2.
3.
4.

Zahájení
Složení slibu členů zastupitelstva obce
Schválení programu, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Rozhodnutí o funkci, pro niž bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn
5. Volba starosty a místostarosty obce
6. Ustavení výborů zastupitelstva obce a jejich členů
7. Schválení odměn neuvolněných členů zastupitelstva
8. Schválení termínu inventarizace majetku obce
9. Schválení smlouvy č.: 1030048438/001 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene
10. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
č. HO-014330050944/002
11. Různé
12. Závěr

Před zahájením zasedání v 19:00 hod., bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
ad 1) Dosavadní starosta obce zahájil ustavující zasedání přivítáním všech přítomných.
V úvodu konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty
pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace o termínu konání
ustavujícího zasedání byla na fyzické i elektronické úřední desce Obecního úřadu Sobůlky
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23.10.2018 do 31.10.2018.
Předsedající dále konstatoval, že je přítomno všech 9 členů, kteří získali mandát v nově
zvoleném zastupitelstvu obce, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jednání bude probíhat
v souladu s platným Jednacím řádem Zastupitelstva obce Sobůlky.
ad 2) Předsedající, v souladu s § 69, odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , v platném
znění, vyzval členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu upozornil členy
zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik
mandátu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl nahlas znění slibu člena zastupitelstva obce
a vyzval členy zastupitelstva obce, aby postupně přicházeli za ním a pronesením slova

„slibuji“ a svým podpisem pod písemné znění slibu, složili tento slib. Žádný člen
zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Listina prokazující složení
slibu je součástí tohoto zápisu jako jeho „Příloha č. 1.“
V souladu se zákonem o volbách vyzval předsedající členy zastupitelstva Mariana Mořického
a Mgr. Martina Půčka k dodání potvrzení zaměstnavatele, že jejich pracovní zařazení na MěÚ
v Kyjově nebude ve střetu zájmu veřejného funkcionáře - člena zastupitelstva obce, ve smyslu
zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmu v platném znění. Požádal je o dodání potvrzení do
příštího zasedání zastupitelstva.
ad 3) Členům ZO byl předložen programu zasedání a současně návrh předsedajícího o
doplnění programu o bod „Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO014330050944/002.“ Ing. Bořecký dále navrhl bod 5) programu rozdělit na body dva, a to
volba starosty jeden bod a volba místostarosty bod druhý. Předsedající konstatoval, že toto
rozdělení je neopodstatněné a požádal Ing. Bořeckého o zdůvodnění jeho návrhu. Ten jako
důvod uvedl, že by mohla nastat situace, kdy na tomto zasedání nebude zvolen starosta a
současně navrhl tajnou volbu starosty a místostarosty. Skutečnost, že by nedošlo ke zvolení
starosty by však nijak neovlivnila volbu místostarosty. Předsedající také sdělil, že o způsobu
volby tajné nebo veřejné bude následně hlasováno. Rovněž o návrhu Ing. Bořeckého nechá
hlasovat. Ing. Bořecký navrhl doplnit program ještě o bod „Vyhodnocení kvality opravy
sociálních zařízení ZŠ a MŠ Sobůlky.“ Předsedající vyjádřil svůj nesouhlas s tím, že tato
záležitost se může projednat v různém a ZO k ní může zaujmout případné stanovisko. Není
třeba projednávat jako samostatný bod programu. Protože jiné návrhy již nezazněly,
následovalo hlasování o doplnění programu o každém navrženém bodě zvlášť.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje rozdělit bod programu č. 5 na dva body, samostatný
bod volba starosty a samostatný bod volba místostarosty.
Výsledek hlasování: 2 – 4 – 3
Usnesení č. 43/2018 nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje zařadit do programu bod „Vyhodnocení kvality
opravy sociálních zařízení ZŠ a MŠ Sobůlky.“
Výsledek hlasování: 2 – 4 – 3
Usnesení č. 44/2018 nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje zařadit do programu bod „Schválení smlouvy o
zřízení věcného břemene č. HO-014330050944/002.“
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 45/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje předložený program jednání doplněný o schválený
bod programu jednání navržený starostou obce.
Výsledek hlasování: 6 – 2 – 1
Usnesení č. 46/2018 bylo schváleno.

Jako ověřovatele zápisu předsedající jmenoval MUDr. J. Svobodu a Ing. J. Pospíšila, jako
zapisovatele paní J. Horňákovou.
ad 4) Předsedající navrhl, aby funkce pro níž bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn,
byla funkce starosty obce. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal o
tomto návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje, aby starosta obce byl pro svou funkci dlouhodobě
uvolněn.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 47/2018 bylo schváleno.

ad 5) Dříve než byly podány návrhy na funkci starosty, navrhl předsedající, aby volba
starosty a místostarosty proběhla veřejně, Ing. Bořecký navrhoval volbu tajnou. Následovalo
hlasování o prvním návrhu tj. volbě veřejné.
Návrh usnesení:
Volba starosty a místostarosty obce proběhne veřejným hlasováním.
Výsledek hlasování: 6 – 2 – 1
Usnesení č. 48/2018 bylo schváleno.
Předsedající vyzval členy ZO k podání návrhů kandidátů na funkci starosty. MUDr. Josef
Svoboda navrhl do této funkce dosavadního starostu Zdeňka Pantlíka. Ing. Bořecký navrhl do
funkce starostky paní V. Svobodovou. V Svobodová poděkovala za návrh a kandidaturu na
starostku odmítla. Žádný jiný návrh již nebyl podán, proto dal předsedající o navrženém
kandidátovi hlasovat.
Návrh usnesení:
Do funkce starosty obce Sobůlky byl zvolen pan Zdeněk Pantlík, nar. 14.7.1960, bytem
Sobůlky 252.
Výsledek hlasování: 6 – 1 – 2
Usnesení č. 49/2018 bylo schváleno.
Nově zvolený starosta poděkoval za důvěru, kterou od zastupitelstva dostal a pokračoval v
řízení zasedání.
Následovala volba místostarosty. Předsedající navrhl do funkce místostarosty Ing. F. Svobodu
na základě jeho dlouholeté úspěšné práce a zkušeností ve funkcích starosty a místostarosty.
Požádal o další návrhy. M. Mořický navrhl Ing. Bořeckého, MUDr. J. Svoboda Dr. K.
Vymazalovou. Více návrhů nebylo podáno, předsedající nechal hlasovat opět o prvním
návrhu v pořadí.

Návrh usnesení:
Do funkce místostarosty obce Sobůlky byl zvolen Ing. František Svoboda, nar. 4.9.1968,
bytem Sobůlky 48.
Výsledek hlasování: 5 – 2 – 2
Usnesení č. 50/2018 bylo schváleno.
ad 6) Starosta sdělil, že v souladu s ustanovením § 117 zák. o obcích musí být zřízen kontrolní
a finanční výbor, každý výbor musí mít minimálně tři členy včetně předsedy a navrhl, aby
volba předsedy i členů výborů proběhla veřejným hlasováním. Nezaněl jiný návrh, bylo
přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje zřízení kontrolního a finančního výboru, oba v počtu
tří členů a souhlasí, aby volba proběhla veřejným hlasováním.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 51/2018 bylo schváleno.
Starosta navrhl do funkce předsedy finančního výboru Ing. J. Pospíšila, ten však funkci
odmítl, stejně jako další navržený MUDr. J. Svoboda. V. Svobodová navrhla Mgr. Půčka,
který návrh přijal. Jiný návrh nezazněl, bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky zvolilo předsedou finančního výboru Mgr. Martina Půčka.
Výsledek hlasování: 7 – 1 – 1
Usnesení č. 52/2018 bylo schváleno.
Členy finančního výboru byli starostou navrženi MUDr. J. Svoboda a V. Svobodová. Jiný
návrh nebyl podán, následovalo hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky zvolilo členy finančního výboru MUDr. J. Svobodu a paní V.
Svobodovou.
Výsledek hlasování: 6 – 0 – 3
Usnesení č. 53/2018 bylo schváleno.
Poté předsedající navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru pana M. Mořického, žádný
další návrh nebyl, bylo přistoupeno k hlasování
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Mariana
Mořického.
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 2
Usnesení č. 54/2018 bylo schváleno.
Členy kontrolního výboru byli starostou navrženi Ing. J. Pospíšil a Dr. K. Vymyzalová. Jiný
návrh nebyl podán, bylo hlasováno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky zvolilo členy kontrolního výboru Ing. J. Pospíšila a Dr. K.
Vymazalovou
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 2
Usnesení č. 55/2018 bylo schváleno.
ad 7) Za výkon funkcí uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva obce je vyplácena
odměna. Uvolněný starosta dostává výši odměny, která je stanovena nařízením vlády
s ohledem na počet obyvatel. V naší obci odměna starosty v současné době činí 45.952,- Kč
hrubého. O výši odměn neuvolněných členů rozhoduje zastupitelstvo obce. Vzhledem k tomu,
že se od 1.1.2018 měnila výše odměn na základě nařízení vlády č. 318/2017 a protože od
1.1.2019 vejde v platnost nové nařízení vlády č. 202/2018 o odměňování členů zastupitelstev,
starosta navrhl, aby zůstala v platnosti dosavadní výše odměn a případnou změnou její výše
dle NV č. 202/2018, se zabývat na některém z příštích zasedání. Starosta navrhl, aby podle
současné právní úpravy, kdy maximální výše odměny neuvolněného místostarosty činí
24.814,- Kč, byla místostarostovi vyplácena odměna jako dosud 10.000,- Kč, předsedovi
výboru odměna 1.200,- Kč z maximální možné výše odměny 2.757,- Kč, členovi výboru
odměna 900,- Kč z maximální možné výše 2.298,- Kč a členu zastupitelstva bez další funkce
odměna 700,- Kč z maximálně možné výše 1.379,- Kč. Všechny částky odměn jsou uvedeny
ve výši před odečtením srážek, což je daň a zdravotní pojištění.
Odměnu navrhl vyplácet od 1.11.2018..
Zastupitelé projevili s tímto návrhem souhlas a následně bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZO dle
návrhu v bodě ad 7), tj. ve stejné výši jako byly vypláceny dosud, s účinností od 1.11.2018.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 1
Usnesení č. 56/2018 bylo schváleno.
ad 8) Předsedající navrhl, aby inventarizace majetku obce byla provedena k datu 31.12.2018.
Poněvadž nebyl podán jiný návrh, dal o tomto termínu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje termín provedení inventarizace majetku obce k
31.12.2018.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 57/2018 bylo schváleno.
ad 9) V tomto bodě byla projednána smlouva č.: 1030048438/001 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene pro E.ON na pozemku p. č. 3489/7 ve vlastnictví Obce Sobůlky,
v k.ú. Sobůlky. Ke smlouvě nebyly žádné připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Smlouvu č.: 1030048438/001 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 3489/7 ve vlastnictví Obce Sobůlky, v k.ú.
Sobůlky.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 58/2018 bylo schváleno.

ad 10) Byla předložena a projednána smlouva o zřízení věcného břemene č. HO014330050944/002 pro E.ON na pozemku p. č. 3506/1 ve vlastnictví Obce Sobůlky, v k.ú.
Sobůlky. Ke smlouvě nebyly zádné dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330050944/002 na pozemku p.č. 3506/1 ve vlastnictví Obce Sobůlky, v k.ú. Sobůlky .
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 59/2018 bylo schváleno.
ad 11) Různé
- Předsedající předal slovo paní Horňákové, která seznámila zastupitelstvo s RO č.5 a
6/2018 schválenými starostou obce.
- Starosta vyzval oba výbory k provedení kontrol ještě v tomto kalendářním roce.
- Starosta jmenoval členy inventární komise ve složení Mgr. M. Půček, Ing. J. Pospíšil a
V. Svobodová. Jmenovaní funkce přijali.
- Do školní rady předsedající navrhl, aby pokračovala Dr. K. Vymazalová, která s
nominací souhlasila
- Starosta pozval všechny členy ZO na hody, zejména na sobotní zpívaný věnec
k rezervovanému stolu pro „úřady“
- Ing. Bořecký otevřel otázku opravy soc. zařízení v ZŠ a poukázal na závady, které
toto dílo vykazuje, zejména výšku pisoárů na chlapeckém WC, vypadené dveře
z pantů a nevhodný výběr klik s ostrými hranami. Starosta uvedl, že o těchto závadách
ví a byly nahlášeny zhotoviteli díla, který opravu realizoval. Z titulu záruční lhůty
zhotovitele, která činí 5 let, budou závady v nejkratší možné lhůtě odstraněny. Dále si
Ing. Bořecký stěžoval na chování ředitelky školy, která jej v pondělí vykázala ze
školy. Dle sdělení p.ředitelky přišel Ing. Bořecký do školy bez předchozí domluvy a
odvolával se na členství v zastupitelstu obce a funkcí člena finanční komise.
Předsedající odpověděl, že ředitelka postupovala zcela správně. Na případnou
konkrétní kontrolu by musel mít pověření zastupitelstva nebo starosty a také ho
upozornil, že funkce člena finanční komise mu skončila prvním dnem voleb, což bylo
5.10.2018. Mgr. Půček pohotově odcitoval výňatek ze znění školního řádu, který
upravuje přístup cizích osob do budovy školy, což Ing. Bořecký nerespektoval. V den
ustavujícího zasedání se ředitelka školy obrátila na starostu a informovala ho o pro ni
stresujícím a z jejího pohledu i vyhrožujícím mailu s požadavky předložení různých
dokladů, který ji Ing. Bořecký zaslal v úterý 30.10.2018. Na přání Ing. Bořeckého byl
tento mail na zasedání přečten a starosta se pozastavoval nad jednotlivými odstavci a
odůvodňoval Ing. Bořeckému, že nemá právo je po ředitelce školy požadovat už jen
z toho důvodu, že relizaci akce zabezpečovala obec a všechny podklady k tomu jsou
uloženy na OÚ Sobůlky. Ing. Bořecký po další již ostřejší diskuzi v 19:55 ústně
oznámil, že rezignuje na funkci člena zastupitelstva obce a svou rezignaci doručí
písemně, poté ze zasedání odešel.
- Dr. Vymazalová přečetla a předala žádost 19-ti občanů o odstranění, dle jejich názoru,
nebezpečných a hroby a prostranství znečišťujících stromů na místním hřbitově. ZO se
shodlo, že bude s odborníkem probráno jejich prořezání, nebo i případné odstranění
problémových dřevin. Převládl však názor, že zeleň je důležitou, zvláště estetickou,
součástí tohoto pietního místa a k její regulaci je třeba přistupovat s rozmyslem.
- V. Svobodová prezentovala přání starších občanů, zřídit u hřbitova autobusovou
zastávku. V reakci na tuto připomínku starosta uvedl, že i na něj se občané se stejnou

-

žádostí obracejí, ale vzhledem k ostré zatáčce u hřbitova má opodstatněné obavy ze
schválení Dopravním inspektorátem Hodonín. Možnost realizace zastávky však bude
prověřena.
Ing. Pospíšil se zeptal v jakém stadiu se nachází vybudování ohrady pro ovce okolo
„kloboučku“ a zazněl i dotaz, na kterém místě se má ohrada nacházet. Starosta
odpověděl, že bylo jednáno s několika společnostmi zabývajícími se výstavbou ohrad,
ale vždy to víceméně skončilo na nepřístupnosti terénu od zahrad. Bude opět vyvolána
porada s Ing. Bártou a Ing. Blažkem pro další postup. Po shlédnutí a zkušenosti
majitele jednodušší mobilní ohrady na salaši ve Tvarožné Lhotě bude starosta
navrhovat tento typ ohrady, která je pro realizaci jednodušší. Ohrada by se měla
rozkládat od rohu domu č.p. 317, okolo kamenité cesty nahoru k bývalé zahrádkářské
kolonii, asi cca 5m před oplocením kolonie vlevo až k zahradám RD ve středu obce za
potokem, opět vlevo okolo zahrad až po roh plotu zahrady č.p. 35 a odtud zpět k rohu
RD č. 317.

ad 7) Závěr
Protože nikdo neměl již žádný námět k projednání, starosta poděkoval členům ZO za účast a
ve 20:20 hod. zasedání ukončil.

Zápis vyhotoven 6.11.2018

Starosta:

Zdeněk Pantlík

Ověřovatelé: MUDr. Josef Svoboda

Zapisovatel:

……………………………

……………………………

Ing. Jiří Pospíšil

…..……………………….

Jarmila Horňáková

……………………………

