Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Sobůlky, konaného dne 03.04.2019 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. Zahájení, jmenování ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Schválení termínu výplaty odměn nových členů zastupitelstva
nastupujících do funkce během volebního období
4. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Sobůlky za rok 2018 a projednání žádosti o převedení kladného
hospodářského výsledku do rezervního fondu školy
5. Schválení účetní závěrky Obce Sobůlky za rok 2018
6. Schválení závěrečného účtu Obce Sobůlky za rok 2018
7. Projednání příspěvku na nákup sanitky pro Nemocnici Kyjov
8. Projednání žádosti o odkoupení obecního pozemku p. č. 3557
9. Projednání vnitřní směrnice ke GDPR
10. Schválení odvodu přeplatku za energie příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Sobůlky do rozpočtu obce
11. Různé
12. Závěr
ad 1) Úvodem starosta přivítal v 19:02 hod. všechny přítomné. Poté konstatoval počet členů
ZO – přítomno 9, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jmenoval ověřovatele zápisu V.
Svobodovou a Ing. J. Pospíšila, zapisovatelku pí J. Horňákovou.
ad 2) Následně přečetl program jednání a položil dotaz, zda má někdo návrh k doplnění.
Protože tomu tak nebylo, přistoupil k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 05/2019 bylo schváleno
ad 3) Starosta navrhl, aby v případě nástupu nového člena na uvolněný mandát člena
zastupitelstva, byla tomuto členu vyplácena odměna ode dne složení slibu. Jiný návrh
nezazněl, bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, že členu zastupitelstva obce nastupujícímu na uvolněný
mandát v průběhu volebního období, bude odměna za výkon funkce vyplácena ode dne
složení slibu včetně.

Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 06/2019 bylo schváleno
ad 4) Předsedající přednesl Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sobůlky,
která hospodařila v roce 2018 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 4 674,70 Kč a
navrhl převedení uvedené částky na základě žádosti ředitelky školy do rezervního fondu
školy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Sobůlky, okres Hodonín,
příspěvková organizace za rok 2018, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 07/2019 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje převedení kladného hospodářského výsledku ZŠ a
MŠ Sobůlky 4674,70 Kč do rezervního fondu školy.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 08/2019 bylo schváleno
ad 5) S výkazy účetní závěrky obce - Rozvahou, Výkazem zisku a ztrát a Přílohou,
sestavenými k rozvahovému dni 31.12.2018, se měli možnost členové ZO seznámit
prostřednictvím jejich zveřejnění na elektronické úřední desce. Tyto výkazy byly zveřejněny
spolu s dalšími dokumenty k závěrečnému účtu obce. O hospodaření obce jsou členové ZO
informování v průběhu celého roku. Mimo jiné sestavují a schvalují rozpočet obce a jeho
změny, schvalují poskytování a přijímání dotací, schvalují různé hospodářské smlouvy atd.
K tomuto bodu nebylo žádných dotazů ani připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Sobůlky schvaluje Účetní závěrku Obce Sobůlky za rok 2018,
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 09/2018 bylo schváleno
ad 6) Dokumenty k závěrečnému účtu Obce Sobůlky za rok 2018 byly před tímto jednáním
zveřejněny na úřední desce obecního úřadu k informování a připomínkování občanům.
K návrhu závěrečného účtu nebyly vzneseny z řad občanů žádné dotazy ani připomínky.
Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.
Ze zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření obce byla zjištěna tato chyba: Obec
nezveřejnila v zákonné lhůtě na profilu zadavatele smlouvu o dílo na veřejnou zakázku jejíž
cena přesáhla 500 tis. bez DPH jak ukládá zákon o veřejných zakázkách. Tato chyba však
nijak neovlivnila hospodaření obce. Jednalo se o kupní smlouvu s dodavatelem P&L spol.
s.r.o. Biskupice 206 uzavřenou 18.9.2018 na pořízení lesnického traktoru, jehož cena činila
1 622 000,-Kč bez DPH. Uvedená smlouva byla zveřejněna na profilu zadavatele až
21.2.2019. K pochybení došlo v důsledku opomenutí uveřejnit uzavřenou kupní smlouvu.

Z tohoto důvodu je třeba, aby ZO přijalo opatření k nápravě zjištěné chyby a schválilo
závěrečný účet s výhradou.
Členové zastupitelstva neměli k tomuto bodu více připomínek, ani žádné dotazy, proto
starosta navrhl, aby bylo přijato opatření k nápravě chyby, zjištěné při přezkoumání obce
hospodaření obce za rok 2018 a Závěrečný účet obce byl schválen s výhradou. Poté bylo
přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky přijímá Opatření k nápravě chyby a nedostatku, zjištěné při
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018: V souladu s ustanovením § 219 zákona o
zadávání veřejných zakázek, dodržovat povinnosti zadavatele a ve stanovené lhůtě 15 dnů
od uzavření, zveveřejňovat smlouvu o koupi věcí movitých na veřejnou zakázku na profil
zadavatele.Termín plnění ihned a trvale, zodpovídá starosta obce.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 10/2019 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje „Závěrečný účet Obce Sobůlky za rok 2018“
s vvýhradou.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 11/2019 bylo schváleno

ad 7) Na obecní úřad byla doručena žádost ředitele Nemocnice Kyjov o příspěvek na koupi
nového sanitního vozu. Předsedající informoval, že tato záležitost byla projednávána i na
poradě starostů a většina starostů zaujímala kladný postoj. O příspěvku však musí rozhodnout
jednotlivá zastupitelstva obcí. Pořizovat bude Nemocnice dva vozy, jeden ve výši 1 150 000,Kč zaplatí město Kyjov, na druhý vůz bylo navrženo na poradě starostů a stejně tak uvedeno
v žádosti z nemocnice, aby zapojené obce přispěly částkou 20,- Kč na jednoho občana. Pro
naši obec se jedná o příspěvek ve výši 17 000,- Kč. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno
k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Nemocnici
Kyjov na nákup nového sanitního vozu ve výši 17 000,-Kč.
Výsledek hlasování: 8 – 1 – 0
Usnesení č. 12/2019 bylo schváleno

ad 8) Byla podána žádost na odkoupení pozemku v k. ú. Sobůlky, p. č. 3557. Členům ZO byla
žádost spolu se situační mapou uvedeného pozemku zaslána elektronicky. Z krátké diskuze
bylo zřejmé, že není v zájmu obce pozemek prodávat. Bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje záměr k prodeji pozemku v k.ú. Sobůlky, p.č. 3557.
Výsledek hlasování: 0 – 9 – 0
Usnesení č. 13/2019 nebylo schváleno

ad 9) Rovněž znění vnitřní směrnice ke GDPR bylo zastupitelům zasláno k prostudování a
seznámení se s obsahem. Ke směrnici nebyly žádné dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje vnitřní směrnici ke GDPR.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 14/2019 nebylo schváleno
ad 10) Zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Sobůlky byl za uplynulé období roku 2018
zúčtován přeplatek za energie ve výši 55 855,- Kč. Starosta navrhl, aby byl PO nařízen odvod
částky přeplatku zpět do rozpočtu obce. Členové ZO s návrhem souhlasili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky nařízuje ZŠ a MŠ Sobůlky, aby provedla odvod částky
přeplatku ze zúčtování za energie ve výši 55 855,- Kč, do rozpočtu obce Sobůlky.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 15/2019 bylo schváleno

ad 11) Různé
-

-
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-

-

ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019 schválené starostou obce 29.3.2019
Předsedající požádal členy zastupitelstva, aby nominovali stavební společnosti, které
by mohl oslovit při výběrovém řízení na opravy podlah v ZŠ Sobůlky.
Dále informoval o zakoupení techniky pro úklid KSVC od společnosti Kärcher.
Pořízen byl podlahový kotoučový mycí stroj a parní čistič. Tyto pracovní stroje bude
využívat i ZŠ a MŠ.
V dražbě domu č. p. 71 a pozemků na stejném LV nebyla obec úspěšná, částka
odsouhlasená zastupitelstvem nebyla dostatečná.
Došlo k seznámení s navrhem smlouvy od společností Axiom, která řešila žádost o
dotaci na obnovu veřejné zeleně, rekonstrukci návsi okolo kaple. V diskuzi
zastupitelstva bylo zaujato stanovisko, že k rekonstrukci návsi přistoupeno bude,
osloven však bude Ing. Lattenberg, se kterým již máme dobré zkušenosti.
Starosta informoval o záměru společnosti E.on provést rekonstrukci venkovního
vedení NN v ulici za OÚ od č. p. 27 po č. p. 154, kdy stávající venkovní vedení by
bylo nahrazeno podzemním vedením NN. Termín realizace je plánován na 2. čtvrtetí
roku 2021. Obec bude rekonstrukcí dotčena zejména v novém zbudování sloupů pro
VO a MR, které jsou nyní umístěné na sloupech NN. V diskuzi se zastupitelé shodli
s kabelizací NN do země z pohledu obce vyslovit souhlas.
Na obecní úřad se dostavil majitel domu č. p. 261, který by chtěl dát do pořádku
pozemky pod svým rodinným domem, jež v minulosti nebyly dořešeny. Jeden
z pozemků p.č. 315/5 patří obci. Zastupitelé se shodli na vyvěšení záměru obce o
prodeji tohoto pozemku.
V souvislosti s dotazem jednoho z občanů byla otevřena otázka úsekového měření
rychlosti v obci. Obec Sobůlky může tuto činnost vykonávat pouze ve spolupráci
s Městkým úřadem v Kyjově. Dle sdělení tajemníka MěÚ Kyjov došlo ke změnám
podmínek budování těchto zařízení a své stanovisko k tomu musí zaujmout nejdříve
rada MěÚ Kyjov.
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Členové zastupitelstva byly informováni o žalobě obce ze strany Lesů ČR týkající se
sporu o vlastnictví pozemků p.č. 3490/1 a 3490/4. Lesy ČR uvádí, že obec nabyla
pozemky podle zákona 172/91 Sb., §1 a §2 neoprávněně. Jedná se o majetek
v hodnotě cca 75 000,-Kč. V současné době byl soudem navržen mediátor. Zastupitelé
souhlasí, aby nás na mediaci, popřípadě při soudním líčení zastupoval advokát.
Na dotaz jak pokračují opravy hospody bylo sděleno: opraven byl chladící box,
proběhly konzultace s revizním technikem elekřiny, objednán byl pracovník na
opravu vody a odpadů, potřebné zednické práce budou zahájeny asi do 1 měsíce.
Na požadavek občana o sdělení stanoviska k oprávněnosti jeho návštěvy v měsíci říjnu
2018 v ZŠ zaujal starosta k návštěvě toto stanovisko: „Podle platného školního řádu
ZŠ Sobůlky z 1.9.2017 musí pracovník školy, který návštěvě otevírá zjistit důvod její
návštěvy a zajistit, aby se nepohybovala nekontrolovaně po budově. V době návštěvy
občana po 13. hod. byli všichni pracovníci, kteří se ještě v budově nacházeli,
zaneprázdnění svými pracovními úkoly, a tak byl oprávněně ze školy, po telefonickém
rozhodnutí nepřítomné ředitelky školy, vykázán. Návštěvu školy je potřeba si
dohodnout předem s paní ředitelkou, aby se předcházelo těmto situacím. K neohlášené
návštěvě neopravňuje ani členství v zastupitelstvu obce.“ Zastupitelé k tomuto
stanovisku neměli žádných připomínek.
Byla opět otevřena otázka vybavenosti baru v KSVC nádobím. Po obsáhlé diskuzi
bylo rozhodnuto, že bude pořízeno 60 sad talířů, 60 sad příborů, 30 ks šálků
s podšálky, 20 ks hrnků na čaj a 100 ks sleniček na stopce.
Byla prezentována stížnost občanů na nedostatečný ořez stromů na hřbitově. Úprava
stromů byla konzultována s odborníky a prořezání, nebo odstranění bylo provedeno
dle jejich posouzení.
Člen ZO M. Mořický informoval o chybějící plachtě na pískovišti vedle jeho domu,
starosta odpověděl, že bude řešeno při navážce nového písku.
Místostarosta informoval o probíhajících přípravných pracích na realizaci stavby
protipovodňové nádrže – rybníka.

ad 12) Dále již nebyl vznesen žádný námět k projednání, starosta ve 22:15 hod. zasedání
ukončil.
Zápis vyhotoven 10. 4. 2019

Zapisovatel:

Jarmila Horňáková

Ověřovatelé: Vladimíra Svobodová
Ing. Jiří Pospíšil
Starosta:

Zdeněk Pantlík
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