Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Sobůlky, konaného dne 30.10.2019 v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

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

Omluveni: Mořický M.
Program jednání: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení, jmenování ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Schválení programu zasedání
Stanovení termínu inventarizace majetku obce
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
č.: HO-014330056025/001
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č.: 1030052260/001
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
č.: HO-014330056031/001
Schválení změny zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Sobůlky
Schválení smlouvy o vzájemné propagaci mezi obcí Sobůlky a
společností Kometa Group, a.s.
Zvýšení odměn členům výborů zastupitelstva
Schválení mimořádných odměn členům výborů zastupitelstva
Darovací smlouva na pozemky p. č. 1965 a 1213/69 pro obec
Schválení Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů
Městské policie Kyjov
Různé
Závěr

ad 1) Úvodem starosta přivítal v 19:05 hod. všechny přítomné. Poté konstatoval počet členů
ZO – přítomno 7, v úvodu chyběl MUDr. Svoboda J., zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Jmenoval ověřovatele zápisu Ing. J. Pospíšila a Mgr. M. Půčka, zapisovatelku pí J.
Horňákovou.
ad 2) Následně přečetl program jednání a navrhl doplnit program jednání o dva body: za 1.
Darovací smlouva na pozemky p. č. 1965 a 1213/69 pro obec a za 2. Schválení
Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů Městské policie Kyjov. Dále položil
otázku, zda někdo z přítomných má další návrh na doplnění programu. Protože tomu tak
nebylo, dal o schválení doplněného programu jednání hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje předložený program jednání doplněný o výše
uvedené dva body.
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 25/2019 bylo schváleno

ad 3) Předsedající navrhl, aby inventarizace majetku obce byla provedena k datu 31. 12. 2019.
Za členy inventarizační komise jmenoval Bc. Kiškovou K., Ing. Pospíšila J. a Mgr. Půčka M.
Poněvadž nebyl podán jiný návrh, dal o tomto termínu hlasovat, navržení členové se
jmenováním souhlasili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje termín provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2019.
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 26/2019 bylo schváleno
ad 4) Starosta seznámil členy ZO se smlouvou o zřízení věcného břemene č.: HO01433005625/001 pro společnost E.ON, elektronickou cestou. K tomuto bodu nebylo žádných
dotazů ani připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Smlouvu o zřízení
01433005625/001.
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 27/2019 bylo schváleno

věcného břemene č.: HO-

ad 5) Se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030052260/001 pro
společnost E.ON, seznámil předsedající zastupitele v základních bodech: pozemky, kterých
se týká, důvod zřízení věcného břemene a navrženou částku za zřízení věcného břemene. Ani
zde nebylo žádných dotazů či připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.: 1030052260/001
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 28/2019 bylo schváleno
ad 6) Starosta seznámil členy ZO elektronicky rovněž i se smlouvou o zřízení věcného
břemene č.: HO-014330056031/001 pro společnost E.ON. K tomuto bodu nebylo žádných
dotazů ani připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Smlouvu o zřízení
014330056031/001.
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 29/2019 bylo schváleno

věcného břemene č.: HO-

ad 7) Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí ředitelky školy o změnu ve zřizovací listině
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ. Byly vysvětleny důvody, pro které je změna požadována.
Jedná se o rozšíření textu v kapitole III., bodě 6 zřizovací listiny PO, který bude doplněn o
následující větu, že příspěvková organizace organizuje akce rozvíjející a podporující
zájmovou činnost žáků ve volném čase.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Sobůlky, okres Hodonín, příspěvková organizace, takto: v kapitole III., bodě 6 bude
na konci bodu 6 doplněn text: a organizování akcí rozvíjejících a podporujících zájmovou
činnost žáků ve volném čase.
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 30/2019 bylo schváleno
ad 8) Před projednáváním tohoto bodu se dostavil MUDr. Svoboda J. Předsedající seznámil
členy ZO s obsahem Smlouvy o vzájemné propagaci mezi Obcí Sobůlky a Kometa Group, a.s.
Po zodpovězení dotazů a krátké diskuzi dal hlasovat o schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Smlouvu o vzájemné propagaci mezi Obcí Sobůlky a
společností Kometa Group, a.s.
Výsledek hlasování: 5 – 0 – 3
Usnesení č. 31/2019 bylo schváleno
ad 9) Z důvodu chybně uvedeného údaje v zápise ze zasedání ZO ze dne 12. 12. 2018, kdy
bylo odsouhlaseno plošné navýšení odměn o 100,- Kč měsíčně od 1. 1. 2019 všem
neuvolněným členům ZO ve všech funkcích mimo funkce místostarosty, se v usnesení
omylem uvedla u členů výborů částka 900,- Kč, namísto odsouhlasené částky 1 000,- Kč.
Proto je zapotřebí nyní usnesením stanovit správnou částku odměn 4 členům výborů. Po
tomto vysvětlení dal starosta hlasovat o výši odměny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva
obce ve funkci člena výboru ve výši 1 000,- Kč s účinností od 1. 11. 2019.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 32/2019 bylo schváleno
ad 10) Tento bod navazuje na bod předešlý. Z důvodu chyby v zápise bylo tedy nesprávně
vypláceno po dobu 10 měsíců členům výborů o 100,-Kč za měsíc více než jim náleželo,
celkem tedy bylo nesprávně vyplaceno každému z nich o 1 000,- Kč více. Tato částka musí
být členům výborů z odměny sražena. Vzhledem k tomu, že z rozhodnutí zastupitelstva měla
být vyplácena od 1. 1. 2019 částka o 100,- Kč vyšší, navrhl starosta pro vyrovnání újmy
členům výborů zastupitelstva mimořádnou odměnu ve výši rovnající se částce jim sražené,
což je 1 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje mimořádnou odměnu členům výborů zastupitelstva
obce Sobůlky ve výši 1 000,-Kč, která jim bude vyplacena ve výplatním období měsíce
listopadu 2019.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 33/2019 bylo schváleno

ad 11) Se zněním darovací smlouvy pozemků p. č. 1965 a 1213/69, byli zastupitelé
seznámeni elektronicky. Jedná se o pozemky, kdy Obec Sobůlky je již vlastníkem 5/6 a
majitelka zbylé 1/6 se rozhodla tuto část obci darovat. Nebylo žádných námitek, bylo
přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje uzavření Darovací smlouvy na 1/6 pozemku p. č.
1965 o výměře 108 m2 a 1/6 pozemku p. č. 1213/6 o výměře 33 m2 v katastrálním území
Sobůlky.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 34/2019 bylo schváleno
ad 12) Starosta informoval o jednání s tajemníkem MěÚ Kyjov o možnosti zřízení úsekového
měření rychlosti projíždějících vozidel na dolním konci. Nejprve je třeba uzavřít
veřejnoprávní smlouvu s Městem Kyjov o výkonu některých úkolů Městské policie Kyjov. O
pořízení zařízení úsekového měření na své náklady (cca 1,8 mil Kč), by se postaralo Město
Kyjov a vybrané pokuty by náležely městu Kyjovu. V případě souhlasu obou stran
s uzavřením smlouvy, bude zadán městem Kyjovem průzkum projíždějících vozidel, který
bude vyhodnocen a v případě kladného výsledku bude vypracován projekt a poté by
následovala realizace projektu. Starosta dále informoval o současném stavu dle měření
stávajícího ukazatele rychlosti. Vozidel, která nedodržují zákonem stanovenou rychlost jízdy
50 km/h ve směru do Sobůlek bylo za měsíc září 2019 celkem zaznamenáno 41,5%. Z toho
vozidel jedoucích rychlostí v rozmezí 50 – 55 km/h bylo 20%, nad 55km/h 11%, nad 60 km/h
8,5%, nad 70 km/h 1,6% a více než 80km/h 0,3%. Pro zajímavost, rychlostí nad 100km/h
projelo do Sobůlek okolo měřiče za měsíc září 6 vozidel, nelze stanovit, zda v denní či noční
dobu. Ve směru do Kyjova je stav o pár procent méně uspokojující. Rychlost dodržuje 47%
vozidel. Vozidel jedoucích rychlostí mezi 50 – 55 km/h bylo 24,3%, nad 55 km/h 15,6%, nad
60 km/h 10,7%, nad 70 km/h 2,1% a nad 80 km/h 0,3%. Po podání těchto informací a
zodpovězení několika otázek, dal předsedající hlasovat o schválení veřejnoprávní smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých úkolů
městské policie ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů, mezi Obcí Sobůlky a Městem Kyjovem.
Výsledek hlasování: 6 – 1 – 1
Usnesení č. 35/2019 bylo schváleno
ad 13) Různé
- ZO byla dána na vědomí rozpočtová opatření č. 6 a 7/2019 schválená starostu obce
v měsíci srpnu a září 2019
- předsedající informoval o jednom z bodů z porady starostů, o možnosti zapojení obce
do projektu (v případě zájmu obcí) zbudování Zvonkové hry u příležitosti 100. výročí
Slováckého roku v roce 2021. Cenová nabídka na tento projekt činí cca 4 969 400,-Kč
bez DPH. Při zapojení se do projektu by byl vytvořen klíč na počet obyvatel
jednotlivých obcí a podle toho by se každá obec finančně na projektu podílela.
Výsledkem by byla zvonkohra obsahující až 46 zvonů různých velikostí, zvon by byl
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opatřen názvem obce, datem založení obce a obecním znakem dané obce, kterou by
zvon zastupoval. Předpokládaná cena by byla cca 100,- Kč na jednoho obyvatele.
Zastupitelé o této možnosti byli již informováni elektronicky, po krátké diskuzi a
převládajícím názoru, že jde o nemalou částku za účast, bylo většinově rozhodnuto se
projektu neúčastnit
starosta informoval, že od 13. 9. 2019 byla pronajata budova hospody, na její opravy a
zařízení obec v letošním roce vynaložila cca 500 tis. Kč. Pronajímání velkého sálu
hospody je v kompetenci obce, avšak nájemce sálu se musí zároveň dohodnout i
s nájemcem hospody. Pro příští rok jsou v plánu zateplení a nová fasáda budovy a s
tím spojená opatření proti vlhnutí zdiva.
další informace byla o postupujících pracích na zřízení ohrady pro obecní ovce,
plánováno je umístění ovcí na jaře 2020
možnost opravy krajské silnice III/0549 na dolním konci a finanční zapojení obce bylo
projednáno s vedení SÚS JMK. Bylo dohodnuto, že obec nechá vypracovat projekt,
který by posloužit pro výběrové řízení dodavatele opravy a byli jsme ujištěni, že
oprava byla zařazena do tabulek oprav silnic SÚS JMK
dne 1. 11. 2017 obec vložila 3 mil. Kč do investičního fondu společnosti Efekta, člena
skupiny DRFG. K 30. 9. 2019 činil výnos z tohoto vkladu 228 640,- Kč.
Mgr. Půček informoval o provedené kontrole hospodaření OÚ finančním výborem,
která byla bez závad.
Ve spolupráci se starostou proběhlo jednání o stanovení ceny pronájmu velkého sálu
v hospodě a úpravě částek za pronájem KSVC. Velký sál v hospodě se bude
pronajímat pro oslavy občanů a nevýdělečné akce za 500,- Kč/den, při výdělečné
činnosti (taneční zábava apod.) za 1 000,- Kč/den. Na pohřební hostiny bude sál
pronajímán bezplatně. U KSVC došlo k jedné změně, od 1. 1. 2020 bude pronájem pro
oslavy občanů a nevýdělečných akcí navýšen na 1 500,- Kč/den, z důvodu podpory
sportovní a kulturní činnosti v obci se ostatní částky nenavyšují
na základě rozhodnutí zastupitelstva obce na pracovní schůzce ze dne 23. 10. 2019,
byl uvolňující se obecní byt 3+1 v budově ZŠ přidělen od 1. 11. 2019 paní J.
Varmužové
bar v KSVC byl nově vybaven nádobím a skleničkami, které si občané mohou
bezplatně zapůjčit
paní V. Svobodová navrhla, zda by nebylo vhodné opatřit dům č. p. 65 nápisem
Muzeum, což se nesetkalo se souhlasem všech zastupitelů, bude ještě řešeno, např. při
oficiálním uvedení muzea do provozu. Dále navrhla výrobu ročního kalendáře pro
občany ve formátu A4, kde by byly uvedeny plánované kulturní akce příštího roku a
označeno barevně, který týden se vyváží jaký odpad. Starosta uvedl, že informace o
svozech odpadů má naše obec vyřešena kapesním kalendářem vydávaným každoročně
v dostatečném množství pro každou domácnost. K návrhu se ZO vrátí na dalším
zasedání
přítomný občan požádal, zda by mohla být obcí zaslána na dopravní policii
v Hodoníně žádost o měření rychlosti projíždějících vozidel na dolním konci. Starosta
uvedl, že žádost již byla v minulosti posílána, ale je možné ji zaslat opětovně. Stejný
občan položil otázku místostarostovi, zda na jeho žádost jednal s někým z vedení
Jednoty SD Hodonín, ohledně prodejny COOP v Sobůlkách. Místostarosta sdělil, že
s náměstkyní SD mluvil a ta nevěděla o žádných informacích tom, že by měla být
prodejna v Sobůlkách uzavřena
R. Horňák položil dotaz, zda by se dala omezit reklamní sdělení v místním rozhlase.
Starosta odpověděl, že se tak děje, četnost těchto reklamních sdělení je redukována.

ad 14) Dále již nebyl vznesen žádný námět k projednání, starosta vyzval členy zastupitelstva
k účasti na hodech, zejména v sobotu u zpívaného věnce, kde mají „úřadi“ rezervována místa.
Poděkoval za účast a zasedání ve 20:40 hod. ukončil.
Zápis vyhotoven 6.11.2019

Jarmila Horňáková

……………………………

Ověřovatelé: Mgr. Martin Půček

……………………………

Zapisovatel:

Starosta:

Ing. Jiří Pospíšil

……………………………

Zdeněk Pantlík

………………….…………

