Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Sobůlky, konaného dne 30.01.2019 v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

Pantlík Z., Ing. 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.

Zahájení, jmenování ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Schválení programu zasedání
Schválení rozpočtu Obce Sobůlky na rok 2019
Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2021
Nákup čistící techniky pro údržbu KSVC
Různé
Závěr

ad 1) Úvodem starosta přivítal v 19:05 hod. všechny přítomné. Poté konstatoval počet členů
ZO – přítomno 9, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jmenoval ověřovatele zápisu Dr. K.
Vymazalovou a R. Horňáka, zapisovatelku pí J. Horňákovou.
ad 2) Následně přečetl program jednání a položil dotaz, zda má někdo návrh k doplnění.
Poněvadž tomu tak nebylo, přistoupil k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 01/2019 bylo schváleno
Po tomto projednaném bodu se Ing. J. Pospíšil vzdálil.
ad 3) Návrh rozpočtu obce na rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce, nikdo z občanů
nevznesl ke zveřejněnému návrhu žádné připomínky. Starosta předložil k zapracování do
navrhovaného rozpočtu tyto změny:
Příjmy: pol. 4112 - Neinvestiční přijaté transfery - zvýšení o 8 100,- Kč
Výdaje: §1032 – Podpora ostatních produkčních činností v lesním hospodářství - zvýšení o
2 000 000,- Kč na nákup traktoru a lesní techniky (dodávka se zpozdila, na uvedenou techniku
byly finance v rozpočtu roku 2018, kde nebyly vyčerpány).
§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce - zvýšení o 180 000,- Kč (pořízení vybavení baru
v KSVC nádobím a nákup čistící techniky pro KSVC).
§ 6171 – Činnost místní správy - zvýšení o 57 000,- Kč (vydání knihy Sobůlky a Kyjovsko
z nebe).
K navrženým změnám proběhla diskuse. Poté dal předsedající hlasovat o schválení rozpočtu
Obce Sobůlky na rok 2019, jehož závazným ukazatelem byl stanoven paragraf a který po
akceptování změn činí:
Rozpočtové příjmy
12 951 600,- Kč

Rozpočtové výdaje
Financování

14 345 100,- Kč
- 1 393 500,- Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Sobůlky na rok 2019 dle návrhu rozpočtu ze
dne 12.12.2018, včetně zapracovaných úprav uvedených v bodě ad 3) tohoto zápisu.
Závazným ukazatelem schváleného rozpočtu jsou paragrafy.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 02/2019 bylo schváleno.
ad 4) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 – 2021 byl před tímto projednáním
vyvěšen na úřední desce, nikdo z občanů nevznesl k návrhu připomínku ani jiný pozměňující
návrh. Bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020 a
2021, který je přílohou č. 1 zápisu z dnešního jednání.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 03/2019 bylo schváleno
ad 5) Starosta navrhl zakoupit čistící techniku pro náročný úklid a údržbu velkých ploch v
KSVC. Představil nabízené profi čistící stroje dodávané společností Clear World s.r.o.,
rotowash (podlahový čistič) a parní čistič v hodnotě cca 130 000,-Kč, které byly představeny
na předváděcím dnu přímo v KSVC. Po proběhlé diskusi se členové ZO shodli, že bude
oslovena ještě společnost Karcher, která se taky zabývá prodejem podobných úklidových
strojů, aby požadovanou techniku předvedla přímo v KSVC a předložila nabídku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje pořízení čistících strojů: parní čistič a podlahový
čistič do maximální pořizovací ceny za oba přístroje 130 000,- Kč.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 04/2019 bylo schváleno
ad 7) Různé
- Předsedající informoval o konání elektronické dražby těchto pozemků: p.č. st. 45/1 o
výměře 178 m2 jejíž součástí je RD č.p. 71, p.č. st. 45/2 – 241 m2, p.č. 143 – 122 m2,
p.č. 144/11 – 36 m2, p.č. 1266/1 – 346 m2, p.č. 320 – 2392 m2, p.č. 1205/51 – 1428 m2
a 1213/51 – 11 m2. Výsledná úřední cena nemovitostí byla stanovena na 455 000,- Kč.
Starosta navrhl výše uvedené nemovitosti koupit do vlastnictví obce. Po projenání se
zastupitelé shodli a s nákupem souhlasili. Maximální cena pořízení byla stanovena na
610 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účast obce v elektronické dražbě výše uvedených nemovitostí
a pověřuje starostu zastupováním obce při dražbě. Maximální cenu pořízení stanovuje na
610 000,- Kč.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 04/2019 bylo schváleno

Po projednání tohoto bodu, se vrátil Ing. Pospíšil.
-

-

-

-

-

-
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-
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zastupitelé vzali na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 7/2018, se kterým je
seznámila p. Horňáková
zastupitelé zvážili možnost provedení revitalizace zeleně na návsi, na kterou lze získat
dotaci ze SFŽP. Návrh obci předložila společnost AXIOM engineering s.r.o.
Zastupitelé se dohodli, že bude oslovena ještě minimálně jedna další společnost k
předložení návrhu řešení.
na OÚ přišla žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“. Většinovým souhlasem ZO bylo rozhodnuto, že bude zakoupena vlajka a
10.3.2019 vyvěšena na budově OÚ
starosta informoval o povinnosti obce zajistit od 1.1.2020 sběr použitých kuchyňských
olejů a tuků. V souvislosti s tímto nařízením, navrhl zvážit nabídku společnosti Fritex
s.r.o., která by zajistila nádobu na sběr, v pravidelných intervalech ji vyvážela a podle
čistoty odevzdaného odpadu platila obci až 1,- Kč/kg. Zastupitelé s návrhem souhlasili
a pověřili starostu obce k uzavření smlouvy s touto společností
starosta podal informaci k převodu některých pozemků ve vlastnictví státu o jejichž
převod do svého vlastnictví obec v minulosti žádala. Zastupitelé se shodli pokračovat
v jednání se SPÚ a nechat vyhotovit geometrické plány na dělení pozemků na náklady
obce i v případě, že převod nebude realizován
předsedající seznámil ZO s návrhem smlouvy společnosti Partnerství, o.p.s., na základě
které by obec přispívala ročně 5000,- Kč na udržování Moravských vinařských stezek.
ZO nesouhlasí s uzavřením této smlouvy, obec se však nebrání v případě potřeby
přispět na výměnu zničeného značení nebo informačního panelu umístěného v našem
katastru
byla prodiskutována možnost zbudování kolumbária pro ukládání uren se závěrem, že
není zatím zapotřebí se touto otázkou zabývat, místa pro zbudování urnových hrobů na
místním hřbitově je zatím dostatek
starosta informoval, že byla odborníky posouzena po stránce pěstební i zdravotního
stavu některá problémová zeleň v obci, zejména stromy na místním hřbitově. Na
základě toho budou některé stromy odstraněny, jiné pouze prořezány. Z důvodu
špatného zdravotního stavu budou např. odstraněny pajasany před prodejnou Coop.
byla otevřena diskuse k návrhu V. Svobodové na minulém zasedání ke zvýšení ceny
palivového dříví, které si občané těží sami v obecních lesích na základě uzavřené
smlouvy. Starosta se informoval za jakou cenu je možné pořídit palivové dříví od
různých dodavatelů s tímto výsledkem: cena tvrdého dřeva se pohybuje kolem 1000,Kč za porostorový metr, měkkého podle oblasti od 300,- do 850,- Kč. Navrhl, aby s
ohledem na zjištěné ceny, ale taky s ohledem, že si těžbu občané provádí sami se svým
nářadím a dopravou, došlo ke zvýšení o 50,- Kč za prostorový metr. Zazněl ještě jeden
návrh, zvýšení o 100,- Kč. Po vyjádření členů ZO bylo odsouhlaseno zvýšení o 50,- Kč
od 1.2.2019 u nově uzavíraných smluv. Nové ceny při samotěžbě byly stanoveny takto:
měkké dřevo do průměru 12 cm/110,- Kč, nad 12 cm/170,- Kč, tvrdé do 12 cm/170,Kč a nad 12 cm/200,- Kč za prostorový metr
ZO se znovu zabývalo bodem z posledního zasedání, otázce vybudování optické sítě
v obci položením optického káblu do země, který by sloužil k využívání
vysokorychlostního internetu, IPTV, VoIP telefonie a dalších technologií, které mají
vysoké nároky na datový tok. Realizace by proběhla po celém území obce položením
káblu do výkopu o šířce 30 cm. Zastupitelé se shodli, že i když optický kábel patří
v současné době k nejmodernější technologii v dané oblasti, prozatím řešení této
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otázky odložit. Starosta informoval, že v obci Uhřice je optická síť vybudována
nadzemním vedením po sloupech veřejného osvětlení. Bude zjištěno více k této
technologii.
starosta navštívil pozemkový úřad v Hodoníně, aby zjistil co by pro naši obec přinesly
pozemkové úpravy a kdy by bylo možno s těmito úpravami začít. Od ředitele PÚ se
dozvěděl, že pozemkové úpravy jsou procesem, který uspořádává vlastnické vztahy,
řeší dostupnost všech pozemků (vybudování cest s pevným povrchem) a zadržování
vody v krajině. S úpravami musí souhlasit nadpoloviční většina majitelů půdy
(nezapočítávají se lesní pozemky). Ze zkušeností lze říci, že pozemkové úpravy trvají
3-5 let, neřeší cyklostezky, v naší obci by bylo možné začít nejdříve v příštím roce.
Zastupitelé se většinovým názorem shodli, tuto otázku prozatím odložit
v diskusi o zakoupené hospodě bylo po konzultaci na KHS dohodnuto, že bude
prozatím přistoupeno k opravám ve vnitřní části budovy dle požadavků KHS, aby
mohly být podniknuty další kroky k zahájení provozu a budou provedeny nutné
venkovní úpravy vedoucí zejména k odvlhčení zdiva
přítomný občan oslovil místostarostu, zda by mohl kontaktovat obchodního náměstka
společnosti Coop Jednota Hodonín a prodiskutovat podmínky, za kterých by společnost
Coop i nadále provozovala prodejnu smíšeného zboží v obci
přítomný občan požádal zastupitele, aby se vyjádřili k oprávněnosti jeho návštěvy v ZŠ
v říjnu 2018. Starosta sdělil, že stanovisko bude oznámeno na příštím zasedání.

ad 7) Dále již nebyl vznesen žádný další námět k projednání, starosta ve 21:40 hod. zasedání
ukončil.
Zápis vyhotoven 8.2.2019

Zapisovatel:

Jarmila Horňáková

Ověřovatelé: Dr. Kateřina Vymazalová

Starosta:

……………………………
……………………………

Radim Horňák

……………………………

Zdeněk Pantlík

………………….…………

