Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Sobůlky, konaného dne 12.12.2018 v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

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

Program jednání: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, jmenování ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Složení slibu nového člena zastupitelstva obce
Schválení programu zasedání
Sestavení návrhu rozpočtu pro rok 2019
Sestavení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020 - 2021
Schválení pravidel rozpočtového provizoria
Projednání nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
Projednání návrhu OZV obce o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
9. Schválení nákupu štěpkovače za traktor
10. Různé
11. Závěr

ad 1) Úvodem starosta přivítal v 19:05 hod. všechny přítomné včetně hosta ze společnosti
CBS Nakladatelství s.r.o., který přišel prezentovat připravovanou knihu s názvem „Kyjovsko
z nebe.“ Po prezentaci se zastupitelé vetšinovým názorem shodli na objednávce 150 ks knih á
399,- Kč s vlastním obalem a názvem „Sobůlky a Kyjovsko z nebe.“
Poté předsedající konstatoval počet členů ZO – přítomno 9, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Jmenoval ověřovatele zápisu M. Mořického a Mgr. M. Půčka, zapisovatelku pí J.
Horňákovou.
ad2) Starosta vyzval R. Horňáka, který nastupuje jako náhradník na uprázdněný mandát, ke
složení a podpisu slibu člena zastupitelstva. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl
nahlas znění slibu člena zastupitelstva, R. Horňák pronesl slovo „slibuji“ a svým podpisem
pod písemné znění slibu složil tento slib. Doklad prokazující složení slibu je přílohou č. 1
tohoto zápisu.
ad 3) Předsedající přednesl program zasedání a položil otázku, zda má někdo návrh
na doplnění programu. Poněvadž tomu tak nebylo, dal hlasovat o schválení programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 60/2018 bylo schváleno

Po tomto bodu přišel další nahlášený host ze společnosti GTnet s.r.o. Kyjov, který
odprezentoval nabídku pro obec a občany Sobůlek - zasíťování obce optickou sítí na náklady
společnosti GTnet. Zařízení by umožňovalo přijímat velmi kvalitní televizní vysílání IPTV a
v současné době nejrychlejší internet jaký je možný. K zasíťování by však bylo nutné uložit
tuto infrastrukturu do zemi, přičemž by byl proveden výkop v šířce 30 cm, do hloubky cca 60
cm, s možností průtlaků kde nelze provádět výkopy v rámci celé obce. Po zodpovězení řady
dotazů členům ZO se starosta s hostem rozloučil s tím, že zastupitelstvo zaujme stanovisko na
dalším zasedání a sdělí společnosti GTnet své rozhodnutí.
ad 4) Předběžný návrh rozpočtu byl členům zastupitelstva zaslán elektronickou poštou a
předložen i v písemné formě. Proběhla diskuze a dotazy zastupitelů byly zodpovězeny.
Navrhované příjmy rozpočtu na rok 2019 činí 12 943 500,- Kč, výdaje 12 108 100,- Kč,
financování 835 400 Kč. Návrh rozpočtu bude zveřejněn až do jeho schválení, jak na
elektronické, tak na fyzické úřední desce obce.
ad 5) Byl sestaven a projednán návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce na r. 2020 –
2021. Návrh obsahuje souhrnné základní údaje o očekávaných příjmech a výdajích
v uvedených letech a bude zveřejněn nejméně 15 dnů před schválením v ZO na úřední desce
obecního úřadu.
ad 6) Starosta navrhl, aby pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2019, která budou platit
do data schválení rozpočtu obce na rok 2019, byla stejná jako v minulých letech, což
znamená, že obec bude hospodařit s finančními prostředky do výše 1 000 000,- Kč na jeden
měsíc a v tomto období budou realizovány pouze platby nezbytné pro chod obce, případně
jiné platby, které by překlenovaly přechod z roku 2018 na rok 2019. Pravidla rozpočtového
provizoria jsou přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2019.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 61/2018 bylo schváleno
ad 7) Předsedající seznámil zastupitele s nařízením vlády č. 202/2018 Sb. o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků a seznámil je s maximální výší odměn
neuvolněných členů zastupitelstva podle zastávaných funkcí. Tímto nařízením dochází k 7 %
navýšení odměn. Starosta navrhl, aby členům zastupitelstva obce byly odměny navýšeny
plošně o 100,- Kč měsíčně, odměna místostarosty je na žádost Ing. Svobody F. navrhována v
dosavadní výši. Odměny byly navrženy v této výši: místostarosta – 10 000,- Kč, předseda
výboru – 1 300,- Kč, člen výboru – 900,- Kč a člen zastupitelstva 800,- Kč. Zazněly i návrhy
odměny nenavyšovat, předsedající dal hlasovat o prvním návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce s účinností
od 1.1.2019 v této výši: místostarosta 10 000,- Kč, předseda výboru 1 300,- Kč, člen výboru
900,- Kč a člen zastupitelstva 800,- Kč.
Výsledek hlasování: 5 – 4 – 0
Usnesení č. 62/2018 bylo schváleno

ad 8) Náklady na svoz KO zůstavají již několik let na stejné úrovni. Meziročně došlo
k nárustu nákladů přepočítáno na jednoho občana pouze o 12 Kč a proto starosta navrhl, aby
se výše poplatku za svoz KO v roce 2019 neměnila a zůstala ve výši 400 Kč. V diskuzi bylo
zvažováno i navýšení o 20 Kč, hlasovalo se o předloženém návrhu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019 dle OZV č.
1/2018 ve výši 400 Kč.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 63/2018 bylo schváleno
ad9) Starosta informoval o možnosti nákupu štěpkovače za traktor s možností 50 % dotace.
Žádost o dotaci již byla podána. S ohledem na pořizovací cenu není třeba dělat výběrové
řízení, ale stačí jen poptávkové řízení. Zastupitelé s nákupem souhlasili, byly předloženy tři
nabídky:
1. Štěpkovač LS 150 se závěsem (540 rpm), dodavatel P&L, spol s.r.o., Biskupice u
Luhačovic: 247 040,- Kč, při objednání do 15. 12. 2018: 234 900,- Kč bez DPH.
2. Štěpkovač Negri bio C14TN se závěsem, dodavatel ELVA PROFI s.r.o., České
Budějovice: 278 990,- Kč bez DPH.
3. Štěpkovač Pezzolato PZ 150, dodavatel MALCOM CZ s.r.o., Beroun: 335 054,- Kč bez
DPH.
Všechny tři štěpkovače jsou podle technických parametrů na stejné úrovni, předsedající
navrhl, aby byl vybrán štěpkovač LS 150 a objednán do 15. 12. 2018 a tím využita i nabídnutá
sleva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje, na základě poptávkového řízení, nákup štěpkovače
za traktor LS 150 od společnosti P&L spol. s.r.o., se sídlem Biskupice 206, 763 41 Biskupice
u Luhačovic, za nabídnutou cenu 234 900,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 64/2018 bylo schváleno.
ad 10) Různé
- Starosta informoval, že 13.11.2018 byla pracovníky České inspekce životního
prostředí, oblastní inspektorát Brno, provedena kontrola obecních lesů. V kontrolním
zjištění bylo konstatováno, že obnova lesa je řádně prováděna a hospodářská evidence
je odpovědně vedena. Kladně byla ohodnocena práce odborného lesního hospodáře.
Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

-

-

-

-

V listopadu byla provedena OSSZ Hodonín, kontrola plnění povinností obce na úseku
sociálního zabezpečení za období od 1.1.2016 do 30.9.2018 – nebyly zjištěny žádné
závady.
Starosta pozval všechny přítomné na Vánoční koncert konaný 16. 12. 2018
MUDr. J. Svoboda navrhl, aby se nějakým vhodným způsobem vyřešilo chladné
prostředí v šatně u vstupu do KSVC, například zbudováním dodatečného druhého
vstupu před hlavní vstupní dveře. K tomuto řešení byly různé výhrady, zazněl návrh
řešit spíše přídavným tepelným zařízením při konání kulturních akcí, kdy
k ochlazování tohoto prostoru dochází častým otevíráním dveří.
V. Svobodová navrhla, aby jako vybavení baru v KSVC bylo zakoupeno bílé nádobí,
příbory a skleničky na stopce. Nabídla se, že by si vzala na starost vydávání i přebírání
tohoto vybavení od zájemců. Po proběhnuté diskuzi větší část zastupitelstva
s návrhem souhlasila. Musí se ještě dořešit úložné prostory pro toto nádobí. Dále
navrhovala navýšení ceny palivového dříví při těžbě občany. Bude zjištěna aktuální
tržní cena palivového dříví a k tomuto bodu se zastupitelstvo vrátí na některém dalším
zasedání.
Přítomný občan navrhl, zda by bylo možné o zasedání zastupitelstva informovat
předem i při hlášení v MR. Dále navrhl, aby byl pořizován zvukový záznam ze
zasedání a měl výtky k části zápisu z ustavujícího zasedání. Zastupitelstvo k těmto
návrhům přistoupilo takto: o termínu zasedání ZO budou v budoucnu občané
informováni i prostřednictvím hlášení v MR, pořizování zvukového záznamu ze
zasedání se realizovat nebude.
Na výtky k zápisu reagoval starosta sdělením, že zápis byl řádně ověřen ověřovateli a
položil otázku členům zastupitelstva, zda podle jejich názoru je zápis v pořádku.
Nikdo z členů ZO neměl k zápisu připomínky.

ad 7) Dále již nebyl vznesen žádný další námět k projednání. Starosta popřál přítomným
šťastné a veselé vánoce a ve 22:20 hod. zasedání ukončil.
Zápis vyhotoven 19.12.2018

Zapisovatel:

Jarmila Horňáková

Ověřovatelé: Marian Mořický
Mgr. Martin Půček
Starosta:

Zdeněk Pantlík
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