Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Sobůlky, konaného dne 16.12.2020 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.

Program jednání: 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, jmenování ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Schválení programu zasedání
Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2021
Projednání rozpočtového výhledu obce na rok 2022 – 2023
Schválení pravidel rozpočtového provizoria
Projednání a schválení OZV č. 2/2020 obce o místním poplatku za
Provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
7. Různé
8. Závěr

ad 1) Úvodem starosta přivítal v 17:05 hod. všechny přítomné. Poté konstatoval počet členů
ZO – přítomno 7, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jmenoval ověřovatele zápisu V.
Svobodovou a Ing. J. Pospíšila, zapisovatelku pí J. Horňákovou.
ad 2) Následně přečetl program jednání a položil otázku, zda někdo z přítomných má další
návrh na doplnění programu. Protože tomu tak nebylo, dal o schválení programu
jednání hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 33/2020 bylo schváleno
ad 3) Návrh rozpočtu obce pro rok 2021 byl vypracován starostou obce a správcem rozpočtu,
následně zaslán k prostudování členům zastupitelstva elektronickou cestou. Rozpočet byl
vypracován na základě známých skutečností z letošního roku a skutečností, které se dají
očekávat v roce 2021. Během projednávání tohoto bodu se dostavil člen ZO, MUDr. J.
Svoboda. Starosta se zmínil o hlavních plánovaných výdajích, které jsou zahrnuty do rozpočtu
pro rok 2021 a otevřel k návrhu rozpočtu diskuzi. K navrženému rozpočtu z řad členů ZO
nebyl vznesen žádný dotaz ani nebyl podán žádný pozměňující návrh. Návrh rozpočtu bude
do jeho schválení vyvěšen na elektronické i fyzické úřední desce obce, aby měli možnost se
k návrhu vyjádřit i občané.

ad 4) Starosta seznámil zastupitele s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok
2022-2023, jehož obsahem jsou souhrnné základní údaje o očekávajících příjmech a výdajích
v uvedených letech. Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny k tomuto bodu žádné dotazy. I
návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce bude zveřejněn na úřední desce k nahlédnutí a
připomínkování občanů, až do jeho schválení.
ad 5) Starosta navrhl, aby pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2021, která budou platit
do doby schválení rozpočtu obce na rok 2021, byla stejná jako v minulých letech, což
znamená, že obec bude hospodařit s finančními prostředky do výše 1 000 000,- Kč na jeden
měsíc a v tomto období budou realizovány pouze platby nezbytné pro chod obce, případně
jiné platby, které by překlenovaly přechod z roku 2020 na rok 2021. Tato pravidla
rozpočtového provizoria jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu. Zastupitelé s tímto návrhem
souhlasili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2021.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 34/2020 bylo schváleno
ad 6) Při stanovení výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů se vychází vždy z nákladů uzavřeného období.
Podkladem pro výpočet výše poplatku na rok 2021 jsou tudíž náklady uzavřeného roku 2019.
Tyto náklady za rok 2019 byly 467 738,60 Kč, což v přepočtu na osobu činí 535,78 Kč. Za sběr
separovaného (tříděného) odpadu jsme v roce 2019 obdrželi částku 89 225,- Kč a vlivem toho se
snížily vynaložené náklady na osobu za rok 2019 na 433,57 Kč. Poplatek vybíraný v roce 2019
činil 400,-Kč/osobu. Již nyní je zřejmé, že skutečně vynaložené náklady za rok 2020 budou vyšší,
než tomu bylo v loňském roce. Starosta i přesto navrhl, aby poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok
2021 zůstal ve stejné výši jako tomu bylo v roce 2020, tj. 450,-Kč na osobu. Znění nové OZV č.
2/2020 se oproti dosud platné OZV č.1/2020, mění pouze v čl. 4 v bodě 2, kde dochází
k aktualizaci výpočtu nákladů podle skutečnosti roku 2019. Nikdo z přítomných neměl jiný návrh,
bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Sobůlky č.2/2020 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů .
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 35/2020 bylo schváleno
ad 7) Různé
- Starosta informoval, že na základě podané žádosti o poskytnutí finančního příspěvku
na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích na krajský úřad, obec obdržela dotaci
ve výši 134 694,-Kč.
- ZO vzalo na vědomí provedená rozpočtová opatření č. 6 a 7/2020, s jejich obsahem je
seznámila pí Horňáková.
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-

Společnost Viagem a.s. nabídla obci k odprodeji pozemky v k.ú. Boršov, Bukovany a
Sobůlky v jejich vlastnictví. Zastupitelstvo o nákup těchto pozemků neprojevilo
zájem.
Paní V. Svobodová tlumočila požadavek občanů na vybudování nové vývěsky pro
zveřejňování smutečních oznámení před prodejnou Coop. Po diskuzi, do které se
zapojila i přítomná občanka, se zastupitele shodli na názoru, že jedna vývěska pro
obec naší velikosti, umístěná vedle kaple, je dostačující.
Další připomínkou byl návrh na zpevnění podlahy altánu před prodejnou Coop a
rozšíření zářezů v dřevěném stojanu na kola. Zpevnění podlahy není vhodné vzhledem
k tomu, že altán byl budován co nejvíce přírodně a tráva je zde v dostatečné frekvenci
sečena. Zářezy ve stojanu na kola budou objeden rozšířeny, aby bylo možné
zaparkovat kola s různými rozměry pláště.
Dalším diskutovaným požadavkem, který na žádost občanů předložila pí V.
Svobodová bylo vybudování parkovacích míst v obci. Nedostatek míst na parkování
řeší většina měst a obcí. Hlavním problémem v naší obci je nedostatek vhodných
obecních ploch, které by se daly k tomuto účelu využít, jejich velikost a umístění a
také to, aby nedocházelo na úkor parkování k úbytku ploch veřejné zeleně. Počet aut
v domácnostech neustále roste a jedním z možných řešení je proto i větší osobní
disciplinovanost a ohleduplnost jednotlivých majitelů aut při parkování, ať už u svého
domu nebo na veřejném prostranství. Obec se touto problematikou zabývá a bude se jí
zabývat a řešit ji i nadále.
Pan R. Horňák upozornil na vrak osobního automobilu bez SPZ stojící u garáží na
obecním pozemku. Starosta uvedl, že tato vozidla bez SPZ nebo s prošlou technickou
kontrolou řeší dle zákonných ustanovení OÚ s jejich majiteli.
Přítomný občan upozorňoval na poničení soukromého majetku při akci společnosti
E.on, kabelizace elektrického vedení do země. Bylo již řešeno místostarostou a
poněvadž se poškozený majitel podle domluvy již neozval, měl místostarosta za to, že
byla reklamace vyřízena. Místostarosta bude kontaktovat firmu, která práce prováděla
pro další řešení. Jiný přítomný občan vyslovil poděkování a spokojenost
s provedenými pracemi při kabelizaci el. vedení spojenou s rekonstrukcí veřejného
osvětlení v ulici za budovou OÚ.
Jedna z občanek vyslovila nesouhlas s uvažovanou likvidací oplocení zahrádek okolo
kaple a označila je za památné dílo. Byla vypracována studie obnovy návsi, ve které je
řešeno i nejbližší okolí kaple. V příštím roce dojde zřejmě pouze k výměně nebo
dosazení stromů na návsi a v dalším časovém období a podle vyhlášených dotačních
titulů bude realizace pokračovat. Oplocení zahrádek je ve špatném technickém stavu a
jeho oprava by byla velmi náročná. Záleží však i na mínění občanů a rozhodnutí
zastupitelstva, zda se bude pokračovat podle vypracované studie.
Přítomná občanka podala návrh na vybudování cyklostezky do Kyjova. Uvedla, že
okolo strážovské silnice se nachází obecní pozemek, na kterém by mohla být
cyklostezka vybudována, protože v minulosti tam vždy byla cesta, po které jezdily
povozy. Starosta ji ujistil, že ani podle strarší katastrální mapy není žádná cesta v
mapách vedena. Cesta po které jezdily povozy byla zřejmě vyježděna rolníky
hospodařícími na polích z důvodu dostupnosti těchto polí, které jsou situovány kolmo
k uvedené silnici.

ad 14) Dále již nebyl vznesen žádný námět k projednání, starosta poděkoval všem za dnešní
účast na zasedání a popřál klidné a pohodové svátky vánoční a do roku 2021 zejména pevné

zdraví. Následně v 18:50 hod jednání ukončil.

Zápis vyhotoven 21.12.2020

Zapisovatel:

Jarmila Horňáková

Ověřovatelé: Vladimíra Svobodová

Starosta:

……………………………
……………………………

Ing. Jiří Pospíšil

……………………………

Zdeněk Pantlík

………………….…………

