Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Sobůlky, konaného dne 09.03.2022 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.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
16.
17.

Zahájení, jmenování ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Schválení programu zasedání
Finanční dar pro Ukrajinu
Schválení rozpočtu Obce Sobůlky na rok 2022
Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 - 2024
Schválení účetní závěrky Obce Sobůlky za rok 2021
Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Sobůlky za rok 2021 a projednání žádosti o převedení kladného
hospodářského výsledku do rezervního fondu školy
Projednání mimořádné odměny členům zastupitelstva
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
č. HO-014330066998/001-MDP
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
č. HO-014330082343/001-MDP
Schválení Souhlasného prohlášení o převodu pozemků ŘSD ČR pod
silnicí č. I/54 v majetku obce Sobůlky
Projednání Dodatku č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému
IDS JMK
Výběr dodavatele pro akci „Zateplení objektu občanské vybavenosti“
Projednání nákupu pozemků pod MK před ZŠ
Schválení Strategického plánu rozvoje sportu obce Sobůlky
Schválení projektu „00285285 – Sobůlky – Stavební úpravy objektu
zázemí sportoviště v Sobůlkách“ a spolufinancování projektu
Různé
Závěr

ad 1) Úvodem v 19:03 starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné občany. Poté konstatoval
počet členů ZO – přítomno 8, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jmenoval ověřovatele zápisu
MUDr. J. Svobodu a pana R. Horňáka, zapisovatelku Bc. K. Kiškovou.
ad 2)
-

Následně přečetl program jednání a navrhl program doplnit o tyto body:
Finanční dar pro Ukrajinu.
Schválení Strategického plánu rozvoje sportu obce Sobůlky.
Schválení projektu „00285285 – Sobůlky – Stavební úpravy objektu
zázemí sportoviště v Sobůlkách“ a spolufinancování projektu.
Následně položil dotaz, zda někdo z přítomných má další návrh na doplnění programu. Poněvadž
tomu tak nebylo, dal hlasovat o schválení programu jednání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje program jednání doplněný o výše uvedené body.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 01/2022 bylo schváleno
ad 3) Z důvodu schvalování rozpočtu obce pro rok 2022 navrhl starosta, aby bod Finanční dar pro
Ukrajinu byl projednán před tímto bodem a odsouhlasená částka byla zakomponována do
obecního rozpočtu. Po krátké diskuzi ZO byla navržena částka 200 000,-Kč a z humanitárních
společností, které se zabývají pomocí lidem v nouzi a které se finanční dar poukáže, byla
navržena nevládní nezisková organizace Člověk v tísni, o.p.s. O podaném návrhu dal předsedající
hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje finanční dar pro Ukrajinu ve výši 200 000 Kč, který
bude zaslán neziskové organizaci zabývající se humanitární pomocí lidem v nouzi Člověk
v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, 120000 Praha 2.
Výsledek hlasování: 6 – 1 – 1
Usnesení č. 02/2022 bylo schváleno.
ad 4) Na minulém zasedání ZO byl předložen Návrh rozpočtu obce pro rok 2022, který od
16.12.2021 visel a visí do dnešního dne na fyzické i elektronické úřední desce. Nikdo z občanů k
návrhu neměl žádné připomínky ani návrhy na změnu. Ve chvíli prezentace návrhu na minulém
zasedání nebyly známy některé příjmy a výdaje, z tohoto důvodu starosta navrhl některé změny.
V části příjmů na základě nové legislativy ohledně systému odpadového hospodářství dochází ke
změně paragrafu. Ruší se § 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
trídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, místo něj přibude v rozpočtu nový § 1345
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, částka však zůstává v rozpočtu stejná.
Na § 4116 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu dochází k navýšení o 15 000,-Kč, jedná
se o dotaci na pracovníka na veřejně prospěšné práce za měsíc prosinec, která byla proplacena až
v lednu letošního roku. Příjmy by po této úpravě činily celkem 14 882 600,-Kč.
V části výdaje dochází k přečíslení jednoho paragrafu, § 2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou
službu se ruší, místo něj se bude účtovat na § 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami linková.
Starosta navrhl navýšení na § 3314 Činnosti knihovnické o 100 000,-Kč na obnovu a doplnění
zařízení obecní knihovny. Na JMK byla podána žádost o dotaci na tuto akci ve výši 95 000,- Kč s
možností získání 50% dotace ve výši 47 000,-Kč. Proplacení je možné i zpětně od 1.1.2022.
Současný stav zařízení knihovny je zastaralý a nevyhovující.
Na § 6112 Zastupitelstva obcí starosta navrhl navýšit výdaje o 150 000,-, z důvodu vyplacení
možného odchodného při ukončení funkčního období starosty a místostarosty, které činí ze zákona
1+3 měsíčního platu.
Na § 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá, navrhl navýšit o 200 000,-Kč jako dar na pomoc
Ukrajině.
Výdaje by po navržených úpravách činily 21 772 100,-Kč a financování by činilo 6 889 500,-Kč.
Dále navrhl, aby závazným ukazatelem rozpočtu byl jako v minulém období stanoven paragraf - §.
Protože žádný z členů ZO neměl další návrh na změnu, nebo doplnění, starosta dal hlasovat o
schválení návrhu rozpočtu obce Sobůlky na rok 2022 doplněného o uvedené změny.
Rozpočtové příjmy: 14 882 600,-Kč
Rozpočtové výdaje: 21 772 100,-Kč
Financování:
6 889 500,-Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje rozpočet obce Sobůlky na rok 2022 dle návrhu rozpočtu
ze dne 16. 12. 2021, doplněný o výše uvedené změny v části příjmy a výdaje. Závazným
ukazatelem schváleného rozpočtu jsou paragrafy.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 03/2022 bylo schváleno.
ad 5) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023–2024 byl taktéž od 16. 12. 2021 až
doposud vyvěšen na úřední desce. Nikdo z občanů nevznesl k návrhu připomínku ani jiný
pozměňující návrh. Poněvadž ani z přítomných neměl nikdo pozměňující návrh, bylo přistoupeno
k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Sobůlky na rok 2023
- 2024, který je přílohou č. 1 zápisu z dnešního jednání.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 04/2022 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 31.12.2021 a jsou vyjádřením průběhu a
výsledku hospodaření obce v daném účetním období. Veškeré účetní údaje budou k nahlédnutí
všem občanům vyvěšením na ÚD jako součást závěrečného účtu, který se bude schvalovat na
dalším zasedání zastupitelstva. Na hospodaření obce se všichni členové zastupitelstva obce
podílí v průběhu celého roku, počínaje schválením rozpočtu, schvalováním nadlimitních
rozpočtových opatření, nebo podáním různých návrhů v průběhu roku. 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.
Kontrolu hospodaření obce, tzv audit, provádí 2x do roka pracovníci JMK.
Starosta přečetl Zprávu o hospodaření obce Sobůlky za rok 2021.
Nikdo k tomuto bodu neměl žádný dotaz ani připomínku, starosta dal hlasovat o schválení účetní
závěrky za rok 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Účetní závěrku obce Sobůlky za rok 2021, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2021.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 05/2022 bylo schváleno
ad 7) Součástí účetní závěrky PO jsou stejně jako u obce výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a
Příloha. Následně starosta přečetl Zprávu o hospodaření zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Sobůlky. V roce 2021 byla obecním úřadem provedena kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Sobůlky,
při které nebyly zjištěny nedostatky v hospodaření podle schváleného plánu.
V roce 2021 vykazuje PO kladný hospodářský výsledek ve výši 8 619,82 Kč a ředitelka ZŠ a MŠ
předložila žádost o převedení uvedené částky do rezervního fondu školy. Nikdo k předložené
zprávě neměl dotaz ani připomínku, bylo přistoupeno k hlasování. Nejprve o účetní závěrce a pak
o žádosti ředitelky k převedení kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu školy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Sobůlky, okres Hodonín,
příspěvková organizace za rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 06/2022 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje převedení kladného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Sobůlky ve výši 8 619,82 Kč do rezervního fondu školy.
Výsledek hlasování: 7 – 0 – 1
Usnesení č. 07/2022 bylo schváleno
ad 8) Starosta navrhl vyplatit členům inventarizační komise Mgr. M. Půčkovi a Ing. J. Pospíšilovi
mimořádnou odměnu ve výši 500,-Kč za odvedenou práci při inventarizaci obecního majetku a
dále Mgr. M. Půčkovi odměnu ve výši 1 000,-Kč za pomoc při podání žádosti o dotaci na opravu
kříže sv. Petra a Pavla z roku 1946 a litinového kříže z roku 1855 u silnice I/54.
Nikdo neměl žádné dotazy ani připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje poskytnutí mimořádné odměny členům invenarizační
komise Mgr. M. Půčkovi a Ing. J. Pospíšilovi ve výši 500,-Kč a Mgr. M. Půčkovi 1 000,-Kč za
pomoc při podání žádosti o dotaci, ve výplatním období březen 2022.
Výsledek hlasování: 6 – 0 – 2
Usnesení č. 08/2022 bylo schváleno
ad 9) Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330066998/001-MDP pro společnost Eg.d
byla zastupitelům zaslána elektronicky. Jedná se o přípojku NN novostavby vedle domu č.p. 2.
Dotčené tím budou obecní pozemky p.č. 3489/1, 3489/27, 3506/2 a 3524/1 ve vlastnictví obce
Sobůlky, za jednorázovou úplatu 1 000,-Kč. Nebyly žádné dotazy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO014330066998/001-MDP.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 09/2022 bylo schváleno
ad 10) I smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330082343/001-MDP pro společnost Eg.d
byla zastupitelům zaslána elektronicky. Jedná se o přípojku NN novostavby vedle domu č.p. 322.
Dotčené tím budou obecní pozemky p.č. 3487/12 a 3550 ve vlastnictví obce Sobůlky, za
jednorázovou úplatu 500,- Kč, jde o menší zábor pozemku, kde vzniká věcné břemeno. Nebyly
žádné dotazy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO014330082343/001-MDP.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 10/2022 bylo schváleno

ad 11) Již v roce 2019 souhlasilo zastupitelstvo s bezplatným převodem pozemků pod silnicí I/54
v k.ú. Sobůlky. Na základě vyjádření obce provedlo ŘSD ČR geometrické zaměření skutečného
stavu stavby silnice I/54 a nyní žádají o schválení Souhlasného prohlášení s převodem pozemků
p. č. 3511/1 a 3507/1, které bude sloužit k provedení návrhu na vklad na katastrální m úřadě.
Následovalo hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Souhlasné prohlášení o převodu pozemků č. 3511/1 a
3507/1 pod silnicí č. I/54 v k.ú. Sobůlky do vlastnictví ŘSD ČR.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 11/2022 bylo schváleno
ad 12) 23.2.2022 proběhla porada s představiteli JMK, která nepřinesla mnoho nového
k financování IDS (Integrovaný dopravní systém). Zástupci JMK se opírali o navýšení nákladů na
dopravu, která v loňském roce činila 2 103 000 000,-Kč, proti 837 000 000,-Kč v roce 2005, což
je téměř trojnásobek. Od roku 2008 obce přispívaly částkou 50,-Kč na jednoho obyvatele a rok,
nyní zástupci IDS JMK požadují 100,-Kč. Z obcí diskutovali jen ti, kteří nejsou se systémem IDS
spokojeni, nebo jejím zavedením byly obce poškozeny. Někteří starostové apelovali na solidaritu
a jednotný přístup. Většina obcí má zaplaceno požadovaných 100,-Kč na osobu. Příspěvek do
systému IDS má vliv i na obdržení dotací z JMK. Dodatek č.2 byl elekrotnicky zaslán ZO
k prostudování. Následovala diskuze, ze které vyplynulo, že ZO se přiklání ke schválení Dodatku
č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK. Následovalo hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému
IDS JMK.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 12/2022 bylo schváleno
ad 13) Obec opětovně zažádala o dotaci ze SFŽP z programu „Podpora opatření v oblasti
energetické účinnosti a k zajištění energie z OZE ve veřejných budovách“ na opravu budovy
občanské vybavenosti č.p. 92, hospoda s velkým sálem. Poprvé obec s žádostí neuspěla, a při
vyhlášení druhé výzvy bylo avizováno, že dotaci obdrží přednostně ti, na které v prvním kole
nevyšlo. U dotace jsou proplácené náklady zpětně od 1.1.2022. Již na minulých zasedáních se
probíralo, že budova č.p. 92 ve vlastnictví obce je nutně potřeba opravit. Z tohoto důvodu bylo
vyhlášeno výběrové řízení na její opravu s termínem opravy mezi 1.4. a 30.9.2022. V rámci
výběrového řízení na akci Zateplení objektu občanské vybavenosti byli osloveni 3 dodavatelé a
stanoveno jediné kritérium, nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH. Osloveni byli MSO servis
spol. s.r.o., Kyjov, Kala, spol. s.r.o., Kyjov a L. Křižánek, Bukovany. Všechny doručené nabídky
splnily zadávací podmínky, žádná nabídka nebyla v rámci výběrového řízení vyřazena. Komise
konstatovala, že žádná nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Rozpočet stavby
podle PD činí 5 251 140,27 Kč. Výsledek hodnocení:
ÚČASTNÍK
1. Kala, spol. s.r.o., Urbanova 626, 69701 Kyjov,
IČ 25517899
2. MSO servis spol. s.r.o., Svatoborská 591/87,
69701 Kyjov, IČ 49971379

NABÍD. CENA VČETNĚ DPH
5 122 604,00 Kč
5 194 131,00 Kč

3. Luděk Křižánek, Bukovany 283, 69631 Bukovany,
IČ 42641055

5 358 872,00 Kč

Nikdo z účastníků zasedání neměl připomínky a poněvadž jediným kritériem byla nabídnutá cena
včetně DPH, dal předsedající hlasovat o výběru dodavatele stavby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje na základě výběrového řízení společnost Kala, spol.
s.r.o., Urbanova 626, 69701 Kyjov, IČ 25517899 jako dodavatele pro akci „Zateplení objektu
občanské vybyvenosti“ a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: 7 – 1 – 0
Usnesení č. 13/2022 bylo schváleno.
ad 14) Na základě domluvy na některém z minulých zasedáních byly osloveni majitelé všech
pozemků pod místní komunikací před ZŠ a vedle hřiště s umělým povrchem s nabídkou
odkoupení těchto pozemků za cenu 30,-Kč/m2. Většina majitelů souhlasila. Starosta předložil
soupis pozemků k odkoupení:
2080/7 – 100m2, 2074/4 – 90m2, 2080/6 - 65m2, 2080/12 – 61m2, 2080/16 – 52m2, 2080/3 –
86m2, 2082/69 – 34m2, 2080/13 – 87m2, 2082/87 – 20m2, 2082/84 – 24m2, 2082/82 – 25m2,
2082/91 – 7m2 a 2080/11 – 56m2. Zastupitelé byli o tomto bodu jednání informováni postupně
elektronickou cestou a neměli k tomuto bodu připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje nákup pozemků p.č. 2080/7-100m2, 2074/4-90m2,
2080/6-65m2, 2080/12-61m2, 2080/16-52m2, 2080/3-86m2, 2082/69-34m2, 2080/13-87m2,
2082/87-20m2, 2082/84-24m2, 2082/82-25m2, 2082/91-7m2 a 2080/11-56m2 za cenu 30,-Kč/m2.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 14/2022 bylo schváleno.
ad 15) Starosta předložil k projednání a schválení dokument Strategický plán rozvoje sportu
v obci Sobůlky pro rok 2022-2028. Tento plán je dokumentem, kterým má obec disponovat.
Strategický plán byl k prostudování zaslán zastupitelům elektronicky. Strategický plán vysvětluje
základní pojmy použité v tomto dokumentu, pojednává o úloze obce v zajišťování sportu a řeší
oblasti a formy podpory sportu v obci. Plán je vydaný pro období 6ti let, je otevřeným
dokumentem, který se může měnit a doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce.
Strategický plán rozvoje sportu bude zveřejněn na webových stránkách obce a fyzicky dostupný
na obecním úřadě. Nebylo dotazů, ani připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje „Strategický plán rozvoje sportu 2022-2028“
vypracovaný starostou obce Zdeňkem Pantlíkem .
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 15/2022 bylo schváleno.
ad 16) Na žádost o dotaci na opravu kabin z Nadačního fondu ČEZ, která byla podána v prosinci
2021, obec v únoru 2022 obdržela záporné stanovisko k poskytnutí dotace. Do půlky dubna by
měl být vyhlášen dotační titul Národní sportovní agenturou, který by byl možný na opravu kabin

využít a pokrývá 70% uznatelných nákladů. Pro podání žádosti musí být schválen v zastupitelstvu
souhlas s podáním žádosti a souhlas se spolufinancováním tohoto projektu. Nebyly dotazy, ani
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky vyjadřuje souhlas s investičním záměrem a s předložením žádosti o
dotaci k projektu: „00285285 – SOBŮLKY – Stavební úpravy objektu zázemí sportoviště v
Sobůlkách“, v rámci programu č. 16252: Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024,
výzvy: REGIONY 2022, Národní sportovní agentury.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 16/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky vyjadřuje souhlas se zajištěním spolufinancování projektu:
„00285285 – SOBŮLKY – Stavební úpravy objektu zázemí sportoviště v Sobůlkách“,
předkládaného v rámci programu č. 16252: Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024,
výzvy: REGIONY 2022, Národní sportovní agentury.
Výsledek hlasování: 8 – 0 – 0
Usnesení č. 17/2022 bylo schváleno.
ad 17) Různé
- Účetní obce seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č.8/2021 schváleným starostou obce
v listopadu 2021 a RO č.9/2021, schváleným starostou v prosinci 2021.
- Na OÚ byla doručena žádost o odkoupení části pozemku 3489/27 a 3564. Žadatel by
uhradil náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu k oddělení pozemků. Po
proběhlé diskuzi zastupitelstvo rozhodlo, že není v zájmu obce tento pozemek ve
vlastnictví obce prodávat.
- Další žádostí doručenou na OÚ je žádost majitelů domu č. p. 347, která se týká směny
pozemků okolo tohoto domu po zaměření skutečného provedení stavby. Touto směnou by
obec získala možnost rozšíření úzké komunikace v této části obce. Zastupitelé se dohodli
na vyvěšení záměru o směně pozemků.
- Společnost Zásilkovna s.r.o. zabývající se doručovacími službami má zájem v naší obci
umístit bezkontaktní výdejní místo, Z-box. Z-box by byl umístěn za budovou OÚ, napájen
el. energií ze solárních panelů, ze strany obce se jedná o pronájem části pozemku o
velikosti 1,36m2 potřebného k umístění Z-boxu, který by byl občanům k dispozici 24h
denně, 7 dní v týdnu. Pronájem by byl řešen smlouvou o nájmu plochy k užívání.
Zastupitelstvo po proběhlé diskuzi souhlasilo, aby byl vyvěšen záměr o pronájmu části
této plochy.
- Obec dostala nabídku k využívání aplikace Česká Obec. Jedná se o možnost občanů
stahovat si z uvedené aplikace např. informace z OÚ, hlášení v MR, konaných akcí apod.
V dnešní době je zasíláno hlášení místního rozhlasu nebo důležitých informací mailem na
cca 130 mailových adres. Za zapojení do uvedené aplikace je poplatek 9680,-Kč ročně.
Výhoda aplikace spočívá v možnosti přihlásit se kdykoliv, nebo využívat informací všech
obcí, které jsou do aplikace zapojené. O obci je vše, co by bylo v aplikaci na webových
stránkách, přes internet se můžou občané taktéž připojit odevšud. Zastupitelé po diskuzi
usoudili, že se do nabízené aplikace zatím naše obec zapojovat nebude.
- Už na minulém zasedání se probíralo pořízení sportovního areálu na močárech v
místní části Záuličí. Jednalo by se workoutové prvky a pumptrack. Byla oslovena
společnost, která podobnou trať vybudovala v Kyjově. Zástupce této společnosti přijel a
zhodnotil vhodnost pozemku pro uvedené aktivity. Následně zaslal předběžnou kalkulaci
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a nabídku ke zpracování studie a PD pro stavební řízení. Realizace areálu by se odhadem
pohybovala od 2 do 3,5 mil Kč. Po následné diskuzi se většina členů zastupitelstva
shodla tento bod prozatím odložit na pozdější dobu.
Telefonicky na OÚ byl vznesen dotaz, zda by obec souhlasila s využitím asfaltové plochy
po levé straně mezi Sobůlkami a Kyjovem ve směru do Kyjova, pro parkování kamionů.
Musela by se uskutečnit změna v územním plánu obce s využitím těchto pozemků.
Následovala diskuze členů ZO, ze které vyplynulo, že by zastupitelstvo obce s touto
změnou ÚP s využívání plochy pro parkování kamionů nesouhlasilo.
Dalším bodem bylo stanovení podmínek pro zvaní nově narozených dětí na slavnostní
vítání občánků. Doposud platilo, že jeden z rodičů a dítě musí mít v obci trvalý pobyt a
zároveň musí v obci fyzicky bydlet. Zejména s posuzováním druhé podmínky byl
v mnohých případech problém. Po diskuzi se zastupitelstvo obce usneslo, že rozhodující
bude trvalý pobyt dítěte a alespoň jednoho z rodičů.
Starosta informoval o pořízené studii na vybudování autobusové zastávky u hřbitova.
Jednalo by se o jednosměrnou zastávku ve směru do Věteřova. Se zastávkou souhlasí jak
DI Policie ČR v Hodoníně, tak IDS JMK. Nyní bude potřeba vypracovat projektovou
dokumentaci pro vyjádření na odboru územního plánování a stavebním úřadě.
K. Vymazalová položila dotaz, zda by v plánované vodní nádrži nad Sobůlkama nemohl
být naprojektován ostrůvek. Místostarosta odpověděl, že vodní plocha nebude nijak velká,
starosta dodal, že pokud to nebude nutné tak vzrostlé stromy se nebudou kácet a budou
ponechány ve vodní ploše nádrže a na březích budou vysázeny nové stromy. Dále
zastupitelku zajímalo zhodnocení investovaných obecních finančních prostředků, starosta
připraví podklady na příští zasedání.
V. Svobodová navrhla, aby novější zástavba části muzea byla dána k dispozici pro
ubytování ukrajinským uprchlíkům před válkou. Zastupitelé se shodli na tom, že v případě
potřeby to možné je.
Přítomná občanka měla připomínky k chovu zvířat v obecní ohradě, starosta uvedl, že jde
o připomínky neopodstatněné.

ad 18) Dále již nebyl vznesen žádný další námět k projednání, starosta ve 21:40 hod. zasedání
ukončil.
Zápis vyhotoven 14.3.2022

Zapisovatel:

Bc. Kamila Kišková

Ověřovatelé: MUDr. Josef Svoboda

Starosta:

……………………………
……………………………

Radim Horňák

……………………………

Zdeněk Pantlík

………………….…………

