Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Sobůlky, konaného dne 11.03.2020 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.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení, jmenování ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Schválení programu zasedání
Schválení rozpočtu Obce Sobůlky na rok 2020
Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 - 2022
Projednání novely nařízení vlády č. 318/2017 ze dne 9.12.2019
Schválení účetní závěrky Obce Sobůlky za rok 2019
Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Sobůlky za rok 2019 a projednání žádosti o převedení kladného
hospodářského výsledku do rezervního fondu školy
Schválení mimořádné odměny inventarizační komisi
Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 1030057375/001
Udělení plné moci k právnímu zastoupení obce, proti povolení těžby
štěrkopísku v lokalitě Uherský Ostroh
Schválení OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Různé
Závěr

ad 1) Úvodem v 19:05 starosta přivítal členy zastupitelstva a hosta ze společnosti Security
Consulting, s.r.o. Poté konstatoval počet členů ZO – přítomno 9, zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Jmenoval ověřovatele zápisu Dr. K. Vymazalovou a pana M. Mořického,
zapisovatelku pí J. Horňákovou.
ad 2) Následně přečetl program jednání a navrhl program doplnit o dva body.
- Udělení plné moci k právnímu zastoupení obce, proti povolení těžby štěrkopísku
v lokalitě Uherský Ostroh.
- Schválení OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Pak položil dotaz, zda má někdo další návrh k doplnění programu jednání. Poněvadž tomu tak
nebylo, přistoupil k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje předložený program jednání, doplněný o výše
uvedené dva body č. 10 a č. 11.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 01/2020 bylo schváleno

Po tomto projednaném bodu předal předsedající slovo přítomnému hostu, který odprezentoval
nabídku ostrahy budovy obecního úřadu a ZŠ a MŠ Sobůlky. Následovala diskuze, při které
host odpověděl na několik dotazů členů zastupitelstva. Po jejím skončení starosta poděkoval a
s hostem se rozloučil. Zastupitelé se dohodli, že k tomuto tématu se vrátí v „Různém“.
ad 3) Návrh rozpočtu obce na rok 2020 byl od 13. 12. 2019 až do tohoto projednání zveřejněn
na fyzické i elektronické úřední desce obce. K tomuto návrhu nebyly z řad občanů vzneseny
žádné připomínky ani návrhy na změnu. Rovněž žádný z členů ZO neměl návrh na změnu
nebo doplnění. Starosta dal proto hlasovat o schválení rozpočtu na rok 2020 v nezměněné
podobě oproti zveřejněnému návrhu tj.:
Rozpočtové příjmy: 14 918 100,- Kč
Rozpočtové výdaje: 13 789 200,- Kč
Financování:
1 128 900,- Kč
Závazným ukazatelem rozpočtu byl stanoven paragraf.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Sobůlky na rok 2020 dle návrhu rozpočtu ze
dne 11. 12. 2019. Závazným ukazatelem schváleného rozpočtu jsou paragrafy.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 02/2020 bylo schváleno.
ad 4) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 – 2022 byl od 13. 12. 2019 až
doposud, 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 2021 2022, který je přílohou č. 1 zápisu z dnešního jednání.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 03/2020 bylo schváleno
ad 5) Dne 9. 12. 2019 byla vládou ČR schválena novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, podle které lze navýšit odměny
neuvolněným členům ZO až o 10%. Na základě toho starosta navrhl, aby odměny všech
neuvolněných členů ZO byly zvýšeny o částku odpovídající 10% současně vyplácené
odměny. Po navýšení o 10% by odměny byly vypláceny v této měsíční výši: neuvolněný člen
zastupitelstva 880,-Kč, člen výboru 1100,-Kč, předseda výboru 1430,-Kč a místostarosta
11000,-Kč. Místostarosta podal protinávrh, aby se jeho odměna nenavyšovala. Z diskuze
zastupitelstva vyplynulo, aby se hlasovalo nejprve o návrhu starosty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce
s účinností od 1. 4. 2020 v této výši: místostarosta 11 000,- Kč, předseda výboru 1 430,- Kč,
člen výboru 1100,- Kč a člen zastupitelstva 880,- Kč.
Výsledek hlasování: 5 – 3 – 1
Usnesení č. 04/2020 bylo schváleno

ad 6) Účetní závěrku obce tvoří výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha
s doplňujícími údaji. Výkazy jsou sestaveny k rozvahovému dni 31. 12. 2019 a jsou
vyjádřením průběhu a výsledku hospodaření obce v daném účetním období. Na hospodaření
obce se všichni zastupitelé podílejí v průběhu celého roku počínaje schválením rozpočtu.
V průběhu roku ZO svaluje rozpočtová opatření, nebo je informováno o změnách rozpočtu
provedených starostou obce. Průběžně je na zasedáních ZO schvalováno nakládání
s majetkem obce, což je např. poskytování a příjímání dotací, nákup a prodej majetku obce,
uzavírání různých hospodářských smluv apod.
Starosta přečetl „Zprávu o hospodaření obce za rok 2019,“ která obsahuje shrnutí
nejdůležitější skutečnosti v hospodaření obce v uplynulém období. Protože nebyly žádné
dotazy, dal předsedající o schválení účetní závěrky hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Sobůlky schvaluje Účetní závěrku Obce Sobůlky za rok 2019,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 05/2020 bylo schváleno
ad 7) Součástí účetní závěrky PO jsou stejně jako u obce výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a
ztrát a Příloha. Předsedající přednesl souhrnnou Zprávu o hospodaření zřízené příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Sobůlky a dále informoval, že v roce 2019 byly provedeny starostou a
účetní obce 2 kontroly hospodaření PO při kterých nebyly zjištěny nedostatky v hospodaření
podle schváleného plánu, o případných rozpočtových opatřeních je starosta informován.
V roce 2019 vykazuje PO kladný hospodářský výsledek ve výši 3925,68 Kč a ředitelka ZŠ a
MŠ předložila žádost o převedení uvedené částky do rezervního fondu školy. K tomuto bodu
nebylo otázek, starosta vyzval členy ZO k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Sobůlky, okres Hodonín,
příspěvková organizace za rok 2019, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 06/2020 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje převedení kladného hospodářského výsledku ZŠ a
MŠ Sobůlky ve výši 3925,68 Kč do rezervního fondu školy.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 07/2020 bylo schváleno
ad 8) Starosta navrhl vyplatit členům inventarizační komise Mgr. Půčkovi a Ing. Pospíšilovi
mimořádnou odměnu ve výši 500,-Kč, za odvedenou práci při inventarizaci obecního
majetku. Nikdo neměl žádné dotazy ani připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje poskytnutí mimořádné odměny členům invenarizační
komise Mgr. Půčkovi a Ing. Pospíšilovi ve výši 500,-Kč, ve výplatním období března 2020.
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 2
Usnesení č. 08/2020 bylo schváleno

ad 9) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030057375/001 pro E.ON,
se týká přípojky nízkého napětí pro dům na st. p. č. 77/1. Zřízením přípojky bude dotčena
pozemková parcela č. 3489/1 ve vlastnictví obce Sobůlky za úplatu 1000,-Kč. Přípojka bude
realizována průtlakem pod silnicí na pozemek 3489/1. Nebyly žádné dotazy, předsedající dal
o schválení uvedené smlouvy hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.: 1030057375/001
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 09/2020 bylo schváleno
ad 10) Naše obec byla vyzvána k zapojení se do procesu jednání obcí proti povolení těžby
štěrkopísku v lokalitě Uherský Ostroh, kde v těsné blízkosti leží zdroje pitné vody, které
zásobují 140 000 obyvatel pitnou vodou, včetně naší obce. Bylo navrženo, aby obec udělila
plnou moc pro zastupování při jednáních a k právnímu zastoupení, advokátce Mgr. Janě
Zwyrtek Hamplové. Důvodová zpráva z 22. 2. 2020 byla zastupitelstvu zaslána
k prostudování elektronickou cestou. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky bere na vědomí důvodovou zprávu ze dne 22.2.2020 o právním
zastoupení obcí v zájmu dosažení společného cíle – Společná právní obrana proti povolení
těžby štěrkopísku v lokalitě Uherský Ostroh v samotné linii ochrany ústavních práv
samosprávy a dosažení dodržování základních principů volného správního uvážení, popř.
v kooperaci s linií správního řízení, schvaluje navržený postup a uděluje plnou moc Mgr.
Janě Zwyrtek Hamplové, ČAK: 2039, advokátce specializující se na právo územních
samospráv, v předloženém znění.
Výsledek hlasování: 8 – 1 – 0
Usnesení č. 10/2020 bylo schváleno
ad 11) OZV č. 1/2019 byla zaslána k posouzení na ministerstvo vnitra, odbor dozoru a
kontroly, který doporučil změnu některých ustanovení, nebo upřesnění znění dle
doporučeného vzorového návrhu vyhlášky zpracovaného MV. S ohledem na toto stanovisko,
byla původní vyhláška doplněna a opravena a upravené znění vyhlášky je pod č. 1/2020
předloženo ZO ke schválení. OZV č. 1/2020 byla zaslána členům ZO elektronickou cestou.
Po vysvětlení důvodu vydání této vyhlášky, bylo přistoupeno k hlasování o jejím schválení. .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Sobůlky č. 1/2020 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 11/2020 bylo schváleno

ad) 12 Různé
- ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2019 schválené starostou 31. 12. 2019
- Starosta informoval, že bylo vyzváno 5 společností k podání nabídky na provedení
klimatizace v KSVC: EHOS Hodonín, KLIMABOTT Hodonín, KLIMASTYLE
Hodonín, MZ KLIMA Kyjov a AGTEK Ratíškovice. Cenovou nabídku předložily
pouze dvě firmy - Agtek a Klimastyle. Společnost Agtek klimatizaci řešila s použitím
stávající vzduchotechniky jednotkou LG, cena 290 168,89 Kč s DPH. Firma
Klimastyle předložila dvě varianty řešení: 1) dvě vnitřní a dvě venkovní jednotky zn.
Sinclar Uni, cena 186 589,26 Kč s DPH, 2) dvě vnitřní a jedna venkovní jednotjka zn.
Toschiba, cena 208 910,50 Kč s DPH. Všechny nabídky jsou bez el. přívodů.
Zastupitelstvo se po diskuzi přiklonilo k nabídce společnosti Klimastyle, varianta č.1
- K plánovanému provedení odstranění vzlínající vlhkosti na budově č. 92 (hospoda)
byly osloveny tři společnosti: PRINS Přerov, IZOSLUŽBY Hodonín, HW-Panty
Veverské Knínice. Starosta podrobně informoval o všech nabízených možnostech
řešení. Po obsáhlejší diskuzi a zvážení všech sdělených skutečností, se zastupitelstvo
přiklonilo k variantě řešení za využití WH – systému a pověřilo starostu obce
k dalšímu jednání s touto firmou.
- Zastupitelstvo se dohodlo, že pro velký úspěch akce v roce 2019 „Sobůlské gulášky“ a
za předpokladu dalšího pokračování gulášků, bude zakoupeno 5 ks průmyslových
plynových vařičů.
- Předsedající informoval o projeveném zájmu zastupitelstva obce Ostrovánky na
společné schůzce se členy ZO Sobůlky, na které by se projednala možnost spolupráce
obcí na plánované výstavbě vodní nádrže. Zastupitelé souhlasí, aby se schůzka
uskutečnila.
- Starosta informoval, že se zvažuje zřízení nového pracovního místa u obce: traktorista
a pracovník v lese. Jeho náplní práce by byla převážně těžba suchých nebo
nežádoucích dřevin a související práce při údržbě obecních lesů.
- Další informace byla k opravě státní silnice III/0549 na dolním konci. Vedoucím
pracovníkem provozu SuS JMK, oblast jih bylo přislíbeno, že bude zařazena do plánu
oprav pro letošní rok. Na dosázení hrušek okolo silnice v extravilánu byla podána
žádost o dotaci.
- Zastupitelstvo se vrátilo k projednání nabídky společností Security Consulting, s.r.o.
k ostraze budov obecního úřadu a ZŠ a MŠ Sobůlky. O tomto bodu proběhla diskuze.
Starosta obce informoval, že v uvedených budovách byl zbudován zabezpečovací
systém, který při narušení zasílá SMS zprávy a následně volá na nastavená telefonní
čísla pracovníků OÚ, nebo ZŠ. Po diskuzi se zastupitelé dohodli většinovým
souhlasem uzavřít se společností Security Consulting, s.r.o smlouvu o ostraze
uvedených objektů.
- Zastupitelstvo obce se zabývalo projednáním žádosti občanky naší obce týkající se
následující problematiky
1) občanka navrhuje vydání OZV, která by řešila volně pobíhající psy v obci
OZV ohledně volně pobíhajících psů již obec měla, ale protože legislativa dostatečně
neřešila možnost postihu ze strany obce, byla tato OZV zrušena. Starosta uvedl, ze své
zkušenosti, že tato problematika se týká všech obcí, kde není zřízena městská/obecní
policie a vydání OZV problém s pobíhajícími psy nevyřeší. Tato záležitost byla
podrobně prodiskutována a závěrem byl jednohlasný souhlas zastupitelsva tuto
vyhlášku znovu nevydávat a řešit tuto problematiku jinými možnými prostředky.
2) Návrh na označení částí obce ukazateli směru v intravilánu
K tomuto bodu byla otevřena diskuze s tímto závěrem. V době kdy téměř každý
motorista vlastní navigaci, nebo za použití chytrého telefonu, který každého dovede až

-

k hledanému číslu popisnému, není opodstatněné po obci rozmístnit uvedené ukazatele
směru a platit nejen za jejich pořízení, ale i následnou údržbu. Bylo dohodnuto, že
budou pořízeny pouze ukazatele pro odbočení na hřiště, sportovní halu (KSVC), ZŠ a
MŠ.
Od 17. 3. 2020 budou přijímány žádosti o poskytnutí dotace na zřízení wi-fi sítě pro
vysokorychlostní obecní internet ve výši 15 000 EUR. Dotace bude poskytována ve
výši 100% nákladů na pořízení. Ke zpracování a podání žádosti navrhl starosta
uzavření smlouvy se společností Artendr s.r.o. Nákladem obce bude pouze zaplacení
částky 12 000,- Kč bez DPH za podání žádosti, a v případě zbudování sítě, zvýšení
měsíčního poplatku za navýšení rychlosti internetu o 150 – 250,- Kč, poskytovateli
tohoto internetu. Po následné diskuzi bylo přistoupeno k hlasování o uzavření Příkazní
smlouvy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření Příkazní smlouvy se společností
ARTENDR s.r.o., se sídlem Nádražní 67, 28151 Velký Osek, k podání žádosti o dotaci na
vysokorychlostní obecní internet.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 12/2020 bylo schváleno

ad 13) Dále již nebyl vznesen žádný další námět k projednání, starosta ve 21:30 hod. zasedání
ukončil.
Zápis vyhotoven 18.3.2020

Zapisovatel:

Jarmila Horňáková

Ověřovatelé: Dr. Kateřina Vymazalová

Starosta:

……………………………
……………………………

Marian Mořický

……………………………

Zdeněk Pantlík

………………….…………

