Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Sobůlky, konaného dne 17.06.2019 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.

Zahájení, jmenování ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Schválení programu zasedání
Výběr dodavatele pro akci „Oprava podlahy ZŠ a MŠ Sobůlky“
Prodej pozemku st. p. č. 315/5
Projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy ke spolufinancování
sociálních služeb
6. Rozpočtové opatření č. 4/2019
7. Různé
8. Závěr

ad 1) Úvodem starosta přivítal v 19:06 hod. všechny přítomné. Poté konstatoval počet členů
ZO – přítomno 9, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jmenoval ověřovatele zápisu M.
Mořického a Mgr. M. Půčka, zapisovatelku pí J. Horňákovou.
ad 2) Následně přečetl program jednání a navrhl doplnit program jednání o jeden bod:
Rozpočtové opatření č. 4/2019. Poté položil dotaz, zda má někdo další návrh k doplnění.
Protože tomu tak nebylo, přistoupil k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje předložený program jednání rozšířený o navržený
bod - Rozpočtové opatření č. 4/2019.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 16/2019 bylo schváleno
ad 3) Starosta seznámil zastupitele s výběrovým řízením pro malou veřejnou zakázku,
„Oprava podlahy ZŠ a MŠ Sobůlky“. Osloveni byli tři dodavatelé: MSO servis spol. s.r.o.
Kyjov, Kala, spol. s.r.o., Kyjov a Stavební společnost SKELETA s.r.o., Kyjov. Všichni tři
dodavatelé předložili v daném termínu své nabídky, žádná nabídka nebyla při posuzování
požadavků zadavatele vyřazena. Hlavním kritériem byla výše cenové nabídky. Podle tohoto
kritéria se dodavatelé umístili v tomto pořadí:
1) Kala, spol. s.r.o. – 639 254,- Kč včetně DPH
2) MSO servis spol. s.r.o. – 648 733,- Kč včetně DPH
3) Stavební společnost SKELETA s.r.o. – 665 202,- Kč včetně DPH
Starosta navrhl, aby s ohledem na výsledek výběrové řízení a dobré zkušenosti s tímto
dodavatelem, byla vybrána společnost Kala, spol. s.r.o. pro realizaci akce „Oprava podlahy
ZŠ a MŠ Sobůlky“.

Jiný návrh nezazněl, bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pro realizaci akce „Oprava podlahy ZŠ a MŠ Sobůlky“
dodavatele - firmu Kala, spol. s.r.o., Urbanova 626, 697 01 Kyjov, a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy s tímto dodavatelem.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 17/2019 bylo schváleno
ad 4) K prodeji pozemku č. 315/5 v k.ú. Sobůlky, o výměře 48 m2 byl vyvěšen záměr č.
1/2019, jak zákon ukládá. Na Obecní úřad v Sobůlkách byla doručena jediná žádost o
odkoupení tohoto pozemku, kterou podal vlastník nemovitosti, která na pozemku stojí. Tento
pozemek dle předložené stvrzenky zaplatil již dědeček současného vlastníka RD č.p. 261,
avšak nedopatřením v minulosti nebyl proveden jeho vklad na katastrálním úřadě.
Zastupitelstvo vzalo ohled na tuto skutečnost při stanovení výše ceny. Po krátké diskuzi byla
navržena cena 5,-Kč za m2 a o této výši dal předsedající hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje prodej pozemku p. č. 315/5 v k. ú. Sobůlky o výměře
48 m2 za celkovou cenu 240,-Kč.
Výsledek hlasování: 7 – 2 – 0
Usnesení č. 18/2019 bylo schváleno
ad 5) K tomuto bodu starosta objasnil financování sociálních služeb na Kyjovsku a důvod,
proč i naše obec se na tomto financování má podílet. Po zodpovězení několika dotazů, co tyto
služby zahrnují, bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Sobůlky schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s Městem Kyjovem o
poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb ve
výši 45 600,-Kč.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 19/2019 bylo schváleno
ad 6) S návrhem rozpočtového opatření č. 4/2019 seznámila přítomné účetní p. Horňáková.
Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšují rozpočtové příjmy na § 1032 – Podpora ostatních
produkčních činností v lesním hospodářství o částku 972 600,- Kč. Jde o příjem investiční
dotace na nákup traktoru vč. příslušenství. O stejnou částku se zvyšují i rozpočtové výdaje na
pořízení traktoru na stejném § 1032.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 10/2019 bylo schváleno

Ad 7) Různé
- ZO vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 2 a 3/2019 schválená starostou obce
- Starosta informoval o mediaci, kterou dnes 17.6. absolvoval v Brně, ohledně žaloby
Lesů ČR s. p., o bezúplatný převod pozemků p. č. 3490/1 a 3490/4. Oproti minulé
mediaci se v přístupu obou stran nic nezměnilo, ze strany obce bylo vysloveno
přesvědčení, na kterém se zastupitelsvo shodlo při pracovní schůzce, že uvedené
pozemky - lesní cesty, historicky patří do vlastnictví obce.
- Byla předložena cenová nabídka ve výši cca 300tisíc korun společností AGTEK s.r.o.
na doplnění KSVC o klimatizaci. Zastupitelům se zdá cenová nabídka přijatelná, bude
oslovena ještě další společnost zabývající se touto činností
- Starosta informoval o průběhu oprav v hospodě: zednické práce v kuchyni byly
dokončeny, přepážkou ze sádrokartonu byla oddělena úklidová místnost s výlevkou.
Tento týden začnou práce na výměně obložení ve výčepu, bylo osloveno 5 dodavatelů
pro výměnu oken ve velkém sále za plastová a bude osloven dodavatel s nejnižší
cenovou nabídkou. Také byl proveden průzkum na dodavatele nových židlí a stolů,
prozatím pouze pro výčep. Po dokončení uvedených prací proběhne výmalba všech
prostor. Otazník stále visí nad provozovatelem hostinské činnosti.
- Předsedající přečetl žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s. Zastupitelé se po
proběhlé diskuzi většinově přiklonili k poskytnutí příspěvku ve výši 3 000,-Kč.
- Paní Svobodová navrhla zvážení možnosti zorganizovat akci Sobůlský gulášek, kdy
by se spolky nebo jiní dobrovolníci z obce zapojili do vaření gulášů. Akce by se
pravděpodobně uskutečnila v zahradě muzea. Bližší informace a termín akce sdělí po
dohodě organizátoři akce.
ad 12) Dále již nebyl vznesen žádný námět k projednání, starosta ve 20:50 hod. zasedání
ukončil.
Zápis vyhotoven 24. 6. 2019

Zapisovatel:

Jarmila Horňáková

Ověřovatelé: Marian Mořický
Mgr. Martin Půček
Starosta:

Zdeněk Pantlík
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