Zápis č. 4/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Sobotovice, konaného dne 24.6.2021
Přítomni:

dle prezenční listiny

Prezenční listina tvoří přílohu tohoto zápisu.
Zasedání Zastupitelstva obce Sobotovice bylo zahájeno v 18.00 hod. v zasedací místnosti obce
Sobotovice. Úvodem starosta přivítal přítomné. Jednání řídil starosta obce Zdeněk Nečas. Předsedající
konstatoval, že je přítomno 5 členů ZO, a zasedání je proto usnášení schopné. Omluvily se zastupitelky
Vlasta Kotasová a Jitka Rychnovská, neomluvil se zastupitel prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
Výsledky hlasování jsou uvedeny v pořadí pro návrh, proti návrhu, zdržel se hlasování.
Starosta navrhl Bc. Zitu Procházkovou zapisovatelkou pro zasedání zastupitelstva obce Sobotovice.
Ověřovateli zápisu na minulém zasedání zastupitelstva obce byly Vlasta Kotasová a Bc. Kateřina
Rausová.
Jako ověřovatelé dnešního zápisu se přihlásili Tomáš Janíček a Ing. Stanislav Večeřa.
36/4/21 Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotovice určuje Bc. Zitu Procházkovou zapisovatelkou pro své zasedání a
ověřovateli zápisu Tomáše Janíčka a Ing. Stanislava Večeřu.
(5/0/0)
Usnesení bylo schváleno
Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení
Schválení závěrečného účtu za rok 2020 pro obec Sobotovice
Schválení účetní závěrky za rok 2020 pro obec Sobotovice
Schválení přeúčtování výsledku hospodaření za rok 2020 pro obec Sobotovice
Dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou AVE CZ s.r.o. – Svoz a odstranění komunálního
odpadu pro obec Sobotovice
Smlouva o zřízení věcného břemene par. č. 101 s EG.D, a.s.
Smlouva o zřízení věcného břemene par. č. 1519 s EG.D, a.s.
Stanovení požadavků na Vysokorychlostní trať
Schválení závěrečného účtu za rok 2020 pro DSO Šatavsko
Oznámení o výsledku poptávkového řízení na pořízení hasičského zásahového
automobilu pro zásahovou jednotku obce Sobotovice
Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 4/2021
Souhlas obce Sobotovice s uzavírkou a objízdnou trasou pro akci – Pouť smíření
Brno - Pohořelice
Organizační záležitosti
Usnesení a závěr

37/4/21 Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotovice schvaluje hlavní program svého jednání.
(5/0/0)
Usnesení bylo schváleno
Starosta požádal místostarostu Ing. Stanislava Večeřu, aby přítomné seznámil s kontrolou plnění
usnesení z minulého zasedání ZO.

Schválilo :
-

výjimku ze směrnice 7a pro zadávání zakázek malého rozsahu k pořízení zásahové automobilu
JSDH
provedeno
Dodatek č. 1 ke smlouvě Svoz a odstranění komunálního odpadu pro obec Sobotovice
s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. rozšířenou o pneumatiky
provádí se
poskytnutí daru ve výši 2 500,-Kč na pokračování podpory Linky bezpečí
provedeno
nákup pozemku v „Srncově zahradě“- ostatní komunikace p.č. 1149/1 o výměře 1 574 m2 za
cenu 18,-Kč
provádí se
prodej pozemku p.č. 284/1, kdy vznikne nový pozemek p.č. 284/13 o výměře 211 m2 za
200,-Kč/m2 p. Zdeňku Řepovi
provádí se
smlouvu o zajištění financování sociálních služeb pro rok 2021 s finančním příspěvkem ve
výši 15 766,-Kč
provádí se
dar pro Římskokatolickou farnost Syrovice ve výši 20 000,-Kč
provedeno
investiční dotaci na realizaci akce „Sportovní a rekreační areál Sobotovice“ ve výši 250 000,Kč
provádí se
návštěvní řády na workoutové hřiště, fitness hřiště, dětské hřiště u fotbalového hřiště a
lezeckou stěnu
provedeno

Neschválilo :
-

prodej pozemku p.č. 101 v k.ú. Sobotovice o výměře 52 m2 – ostatní plocha p. Michalu Prakovi

Nepodpořilo :
-

žádost obce Moravany o finančním podporu na přístřešek pro cestující na autobusové zastávce
Brno-Ústřední hřbitov

Pověřilo :
-

Bere
-

-

starostu podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě Svoz a odstraňování komunálního odpadu s firmou
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. rozšířenou o pneumatiky
provedeno
starostu podpisem smlouvy na nákup pozemku v „Srncově zahradě“- ostatní komunikace p.č.
1149/1 o výměře 1 574 m2 za cenu 18,-Kč
provedeno
starostu podpisem smlouvy na prodej pozemku p.č. 284/1, kdy vznikne nový pozemek p.č.
284/13 o výměře 211 m2 za 200,-Kč/m2
provádí se
starostu podpisem smlouvy o zajištění financování sociálních služeb pro rok 2021 s finančním
příspěvkem ve výši 15 766,-Kč
provedeno
starostu podpisem „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK“ na akci „Sportovní a
rekreační areál Sobotovice“
provedeno
na vědomí :
že proběhlo první jednání konkurzní komise-otevírání obálek a druhé jednání konkurzní komise
na obsazení ředitele/ředitelky MŠ Sobotovice. Byla vybrána Bc. Kateřina Rausová s nástupem
od 1.8.2021
rozpočtové opatření č. 3
Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku z Úřadu práce ve výši 15 000,-Kč měsíčně na nového pracovníka
stavbu skladové haly firmy ATET s.r.o. a stanovení požadavků ze strany obce
obdržení kompenzačního bonusu za únor-březen v částce 21 777,57 Kč
akci „Ukliďme Česko“
vysázení 2 stromů sakur
ukončení „Dohody o vytvoření společného školského obvodu“
majetek obce – osobní automobil Opel Combo
předání „Sportovního a rekreačního areálu Sobotovice“

-

projekt vysokorychlostní železniční tratě na jižní Moravě a prezentaci tohoto projektu na obci
stížnost na parkování na ulici Cihelní
podnět na uspořádání slavnostního otevření sportovního a rekreačního areálu
jednání o tradičních vavřineckých hodech
zpracovávání změny č. 1 územního plánu
demolici domu č.p.33, přestavbu domu č.p. 32 a stavbu domu na parcelách č. 129, 1514/2 a
479/33
provedení opravy cyklostezky firmou PS Mozado
zlomení lípy u Ledec a náhradní výsadbu
navýšení sítě na sportovním hřišti
objednání opravy místních komunikací u mostu a na ul. U Potoka
dotaz na herní prvek v MŠ
dotaz na kamerový systém k AED defibrilátoru a pořízení karty na pohonné hmoty pro obecní
automobil Opel Combo od firmy Čepro

V 18.10 hod. se dostavil, zastupitel p. Petr Lemon.
2. Schválení závěrečného účtu za rok 2020 pro obec Sobotovice
Podklady k závěrečnému účtu zaslal starosta zastupitelům e-mailem dne 1.6.2021.
38/4/21 Usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotovice schvaluje závěrečný účet Obce Sobotovice za rok 2020 bez výhrad.
(6/0/0)
Usnesení bylo schváleno.
3. Schválení účetní závěrky za rok 2020 pro obec Sobotovice
Podklady k roční účetní závěrce zaslal starosta zastupitelům e-mailem dne 16.6.2021.
39/4/21 Usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotovice schvaluje roční účetní závěrku Obce Sobotovice za rok 2020.
(6/0/0)
Usnesení bylo schváleno.
4. Schválení přeúčtování výsledku hospodaření za rok 2020 pro obec Sobotovice
Současně se zasláním účetní závěrky dne 16.6.2021 byl zaslán i výsledek hospodaření ke schválení.
40/4/21Usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotovice souhlasí s přeúčtováním výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení
minulého roku z účtu 431 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 - výsledek
hospodaření předcházejícího účetního období ve výši 3 334 036,43 Kč.
(6/0/0)
Usnesení bylo schváleno.
5. Dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou AVE CZ s.r.o. – Svoz a odstranění komunálního odpadu pro
obec Sobotovice
Dne 14.6.2021 zaslal e-mailem starosta zastupitelům „Dodatek č. 2“ ke smlouvě o svozu a odstranění
komunálního odpadu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Tímto dodatkem se doplňují
ustanovení o ceně a platební ujednání, která jsou uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
41/4/21 Usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotovice nepožaduje v současné době podepisovat Dodatek č. 2 ke smlouvě o
svozu a odstranění komunálního odpadu s firmou AVE CZ, a proto neschvaluje podepsání tohoto
Dodatku č. 2 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
(6/0/0)
Usnesení bylo schváleno

6. Smlouva o zřízení věcného břemene par. č. 101 s EG.D. a.s.
Společnost EG.D, a.s. zaslala Smlouvu č. HO-014330069880/001-MDP o zřízení věcného břemene pro
stavbu „Sobotovice-příp.k.NN, Žák“. Jde o kabelové vedení NN a pilíř na pozemku p.č.101
v katastrálním území Sobotovice. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je sjednána ve výši
1 000,-Kč.
42/4/21 Usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotovice schvaluje Smlouvu č.: HO-014330069880/001-MDP o zřízení věcného
břemene uzavřenou se společností EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČ 280 85 400, pro stavbu
„Sobotovice, příp.k.NN, Žák- kabelové vedení NN a pilíř na pozemku p.č.101, za jednorázovou náhradu
1 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(6/0/0)
Usnesení bylo schváleno.
7. Smlouva o zřízení věcného břemen par. č. 1519 s EG.D. a.s.
Společnost EG.D, a.s., zaslala Smlouvu č. HO-014330069146/002-MDP o zřízení věcného břemene
pro stavbu „Sobotovice-příp.k.NN, Vlachová“. Jde o kabel NN na pozemku p.č. 1519 v k.ú. Sobotovice.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je sjednána ve výši 1 000,-Kč.
43/4/21 Usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotovice schvaluje Smlouvu č.: HO-014330069146/002-MDP o zřízení věcného
břemene uzavřenou se společností EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČ 280 85 400, pro stavbu
„Sobotovice-příp.k.NN, Vlachová, za jednorázovou náhradu 1 000,-Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(6/0/0)
Usnesení bylo schváleno.
8. Stanovení požadavku na „Vysokorychlostní trat“
Ve čtvrtek 20.5.2021 v 17.00 hod. proběhla prezentace projektu VRT Jižní Morava na obecním úřadě
Sobotovice za účasti 6 zastupitelů obce s Ing. Jiřím Michalicou. Výstavba této trati by započala v roce
2026 až 2030. Tento projekt by se týkal pouze osobní dopravy s minimálním nočním provozem, kdy
trať by byla dvoukolejná a vedla by na okrajích katastrů obcí.
44/4/21 Usnesení
Na základě prezentace projektu VRT Jižní Morava Ing. Jiřím Michalicou zastupitelstvo obce Sobotovice
požaduje
- na úseku 12.-14. km vedení trati na úrovni stávajícího terénu, nebo v zářezu do krajiny, nikoliv
na náspu,
- zachování spojení polní cesty na 14,357 km a taktéž na 14,674 km, možno svedením pod
plánovaný most v těsné blízkosti,
- na úseku 14.-15. km v rekreační oblasti Šimlochy adekvátní řešení pro ochranu rekreační oblasti
před nadměrným hlukem.
(6/0/0)
Usnesení bylo schváleno.
9. Schválení závěrečného účtu za rok 2020 pro DSO Šatavsko
16.6.2021 zaslal starosta zastupitelům obce Sobotovice e-mailem podklady ke schválení závěrečného
účtu DSO Šatavsko za rok 2020, který bude předložen ke schválení na členské schůzi svazku.
45/4/21 Usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotovice vyslovuje souhlas se závěrečným účtem Svazku obcí Šatavsko a
pověřuje zástupce obce Sobotovice, aby byl stejný souhlas vysloven při jeho projednání a schvalování
na členské schůzi DSO Šatavsko.
(6/0/0)
Usnesení bylo schváleno.

10. Oznámení o výsledku poptávkového řízení na pořízení hasičského zásahového automobilu
pro zásahovou jednotku obce Sobotovice
Na začátku června proběhlo poptávkové řízení na výběr hasičského automobilu a následně se sešla
16.6.2021 pětičlenná hodnotící komise, která vybrala vozidlo LIAZ 101.860 CAS 25, které nejlépe
splnilo zadané požadavky. Komise vybrala tento automobil na základě usnesení zastupitelstev 14/2/21
ze dne 25.3.2021 a 25/3/21 ze dne 13.5.2021 a starostou obce bude zaslána objednávka na vybrané
vozidlo.
Dnes nám bylo neoficiálně sděleno, že nám byla odsouhlasena dotace z JmK ve výši 150 000,-Kč na
pořízení automobilu.
Zastupitelstvo bere na vědomí
11. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 4/2021
Zastupitelstvo obce Sobotovice bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 4, které je vyvěšeno na
stránkách obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí
12. Souhlas obce Sobotovice s uzavírkou a objízdnou trasou pro akci „Pouť smíření BrnoPohořelice
Firma MEETING BRNO, z.s. požádala Obec Sobotovice o souhlas s uzavírkou a objízdnou trasou
komunikace směr Brno-Pohořelice pro konání akce „Pouť smíření“ dne 31.7.2021.
46/4/21 Usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotovice souhlasí s uzavírkou a objízdnou trasou komunikace směr BrnoPohořelice pro konání akce „Pouť smíření Brno – Pohořelice“, která se koná 31.7.2021 v době od 10.0013.00 hod., pořadatelem MEETING Brno, z.s. Hvězdova 303/4 Brno, IČ: 04680740.
(5/0/1)
zdržel se: Petr Lemon
Usnesení bylo schváleno
13. Organizační záležitosti
Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
Obec Sobotovice obdržela 20.5.2021 na účet ČNB dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na akci
„Sportovní a rekreační areál Sobotovice“ ve výši 1 394 390,-Kč. Tato dotace bude ponechána na účtu
ČNB k pokrytí úvěru na budovu č.p. 61.
Zastupitelstvo bere na vědomí
Organizace „Svatovavřineckých hodů“
7. a 8. srpna 2021 se budou konat v naší obci tradiční „Svatovavřinecké hody“. Na sobotu 7.8.2021 je
zamluvená DH Sokolka a na neděli odpoledne kapela Vonička V-band. Po celou dobu hodů by měly
být v provozu dětské atrakce, tak jako v loňském roce.
Je však nutné rozhodnout, jakým způsobem se budou hody organizovat. Byl by pravděpodobně zvolen
stejný způsob jako minulý rok, kdy v sobotu proběhne průvod stárků obci a večer hodová zábava a
v neděli odpoledne se bude konat tradiční fotbalový zápas, mše svatá a po ní bude následovat odpolední
zábava. Opět by nebyl prodej uzené cigárky, ale tombola by tentokrát proběhla. 29.7.2021 se uskuteční
porada ohledně hodů, kde bude vše upřesněno. Starosta také požádal Bc. Kateřinu Rausovou, aby
s dětmi nacvičila tanečky na hody.
Zastupitelstvo bere na vědomí
Zpevnění polních cest v k.ú. Sobotovice
Naskytla se možnost pořídit asfaltový recyklát za velmi výhodnou cenu. Nabízí se možnost vytvořit si
zásobu tohoto materiálu na ploše za hřištěm a později jej využít na opravu cest a při budování sběrného
dvora u hřiště.
Zastupitelstvo bere na vědomí

Nabídka prodeje pozemků v k.ú. Sobotovice
Dne 23.6.2021 jsme obdrželi nabídku na prodej pozemků od Českomoravského štěrku a.s., Mokrá.
Jedná se o pozemky ležící u pískovny směr Ledce p.č. 536/2 o celkové výměře 288 m2 a p.č. 534/67 o
celkové výměře 120 m2. Protože firma neplánuje jejich využití, rozhodla se tyto pozemky prodat a
zaslala nám tuto nabídku dříve, než bude zveřejněna oficiálně z důvodu, že se tyto pozemky nachází
v našem katastru a jedná se o plochu příjezdové komunikace směrem k obci. Uvedené pozemky nabízí
za 60,-Kč/m2, tedy celkem 24 480,-Kč.
47/4/21 Usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotovice souhlasí s nákupem pozemků p.č. 536/2 o celkové výměře 288 m2 a p.č.
534/67 o celkové výměře 120 m2 za kupní cenu ve výši 1,- Kč a pověřuje starostu jednáním s firmou
Českomoravský štěrk a.s. Mokrá.
(6/0/0)
Usnesení bylo schváleno
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
Ing. arch. Jiří Hála, který provádí změnu ÚP č. 1 dokončil náš projekt, který bude předán i
Ing. Karhánkové - MěÚ Židlochovice. Přepracoval návrh se změnou koridoru vysokorychlostní tratě
podle studie proveditelnosti SUDOP 12/2020 a také bylo zapracováno opakované veřejné projednání,
které nebylo obsaženo v původní smlouvě o dílo. Z toho důvodu se navýšila cena změny ÚP č. 1 o
20 000,-Kč, a proto byl vypracován Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo.
48/4/21 Usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotovice schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ÚPD – 123/2009 vypracovaný
Ing. arch. Jiřím Hálou, Viniční 101, 615 00 Brno, IČ: 155 55 267 a pověřuje starostu podpisem tohoto
Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.
(6/0/0)
Usnesení bylo schváleno
Pronájem obecních pozemků
Dne 24.6.2021 byla doručena žádost pana Lukáše Kopřivy, Sobotovice č.p. 161 na pronájem obecních
pozemků p.č. 154 o výměře 130 m2 p.č. 155 o výměře 50 m2. Oba pozemky se nachází za domem č.p.
122 - p. Šmídová. Pozemky by chtěl využít jako zahradu.
49/4/21 Usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotovice schvaluje záměr o pronájmu obecních pozemků p.č. 154 o výměře
130 m2 a p.č. 155 o výměře 50 m2, tj. 180 m2 za celkovou cenu 250,- Kč.
(6/0/0)
Usnesení bylo schváleno
Starosta informoval, zastupitele, že
- 11.3.2021 byla schválena na jednání revizní komise svazku – Region Židlochovicko účetní
závěrka DSO Regionu Židlochovicko pro rok 2020 a předsednictvo doporučilo valné hromadě
ke schválení návrh závěrečného účtu svazku,
- 19.5.2021 byl podán návrh na přidělení IČ Mateřské školy Sobotovice, které nám bylo následně
přiděleno Českým statistickým úřadem,
- 30.5.2021 byla doručena žádost pana Eduarda Lemona, Sobotovice č. 58 o vyhrazení parkovacího
místa pro ZTP/P před jeho domem. Žadatel již v roce 2012 obdržel souhlas se zřízením vyhrazeného
parkování na pozemku p.č. 233 v k.ú. Sobotovice, který je ve vlastnictví obce. Jelikož parkovací
místo nebylo doposud vyznačeno, občas musí žadatel parkovat ve větší vzdálenosti, což je s ohledem
na jeho zdravotní stav velmi nepříjemné. Proto bylo navrženo nejen vyznačení tohoto parkovacího
místa, ale i obnova stávajícího vodorovné značení. Cenová kalkulace se pohybuje v ceně cca
15 000,-Kč,
- 3.6.2021 byl proveden druhý emulzní nátěr na ulici Družstevní,
- 4.6.2021 se konal Dětský hasičský den pro Mateřskou školu Sobotovice,
- 7.6.2021 se zúčastnili zástupci obce ve Slavičíně prohlídky hasičského automobilu LIAZ, který
byl součástí poptávkového řízení

-

předběžně nám byla zamítnuta dotace na „opravu silnice U sokolovny“, a v srpnu by mělo dojít
oficiální vyjádření,
11.6.2021 byl proveden zápis Mateřské školy Sobotovice, příspěvkové organizace do
obchodního rejstříku,
proběhla firmou Umělky s.r.o. údržba víceúčelového hřiště, konkrétně dodání a rovnoměrná
plošná aplikace přírodně bílého křemičitanového písku,
byl vznesen požadavek ze strany členů TJ Sokola Sobotovice na příspěvek na akci „Noc
sokoloven“, která se bude konat 26.6.2021,
jsme byli oslovení Moravskou národní obci z.o. o vyvěšení moravské vlajky na státní svátek
7. července 2021. Tento návrh zastupitelstvo nepodpořilo,
zástupce České pošty Bc. Michael Pastucha nám nabídl provoz mobilní pošty. Mobilní pošta
by k nám zajížděla pravidelně 1x týdně. U této služby je možné využít příjem vnitrostátních a
mezinárodních zásilek, poštovních poukázek, služby SIPO, prodej kolků, cenin a telefonních
karet do mobilních telefonů. V případě, že tato služba nebude zpoplatněna, souhlasili bychom
s poskytnutím této pobočky.

V 19.35 hod. odešel zastupitel Tomáš Janíček.
Dále si vzala slovo za kulturně-školskou komisi Mgr. Veronika Jetelinová, která přítomným sdělila, že
tato komise naplánovala
- 1.9.2021 vítání prvňáčků
- 4.9.2021 slavnostní otevření hřiště v době od 17.00-22.00 hod. a pohoštění formou cateringu
- 12.9.2021 vítání občánků.
Zastupitel Petr Lemon informoval, že
- proběhla revize na hřištích,
- byla provedena oprava lokálních poruch místní komunikace směrem k bývalému JZD,
- byl pořízen motorový fukar pro potřeby obce,
- byl po přestavbě otevřen celý sportovní a rekreační areál a v nejbližší době bude také
zprovozněn veřejný zdroj pitné vody u kabin,
- v budově č.p. 61 (MŠ a obchod) z důvodů poruch kotle je naplánováno čištění otopné soustavy,
- byl pořízen obytný kontejner do sběrného dvora pro obsluhu.
Ještě byl vznesen dotaz p. Lenkou Böhmovou na opravu krajské silnice, a bylo jí sděleno, že silnice není
majetkem obce, ale Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Starosta sdělil zastupitelům předpokládaný termín dalšího zasedání zastupitelstva obce, které se
uskuteční dle aktuálních potřeb v zasedací místnosti obecního úřadu v termínu do 9.9.2021.
Starosta vyzval přítomné k dalším námětům a připomínkám, a protože žádné nebyly, poděkoval
přítomným za účast a ukončil zasedání v 19.52 hod.

Zapsala:

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Zita Procházková

dne 24.6.2021

………………………

Tomáš Janíček

dne 24.6.2021

………………………

dne 24.6.2021

………………………

Ing. Stanislav Večeřa

……………………………….
Zdeněk Nečas
starosta

Usnesení
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Sobotovice, konaného dne 24.6.2021 od 18.00 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu Sobotovice
Schvaluje :
-

-

závěrečný účet za rok 2020 pro obec Sobotovice
účetní závěrku za rok 2020 pro obec Sobotovice
přeúčtování výsledku hospodaření za rok 2020 pro obec Sobotovice
smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330069880/001-MDP za jednorázovou
náhradu ve výši 1 000,- Kč
smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330069146/002-MDP za jednorázovou
náhradu ve výši 1 000,- Kč
požadavky u „Vysokorychlostní trati“
a) na úseku 12.-14. km vedení trati na úrovni stávajícího terénu, nebo v zářezu do krajiny,
nikoliv na náspu,
b) zachování spojení polní cesty na 14,357 km a taktéž na 14,674 km, možno svedení pod
plánovaný most
c) na úseku 14.-15. km v rekreační oblasti Šimlochy řešení před nadměrným hlukem
závěrečný účet za rok 2020 pro DSO Šatavsko
uzavírku a objízdnou trasou komunikace směr Brno-Pohořelice pro konání akce „Pouť smíření
Brno-Pohořelice“ dne 31.7.2021
nákup pozemků p.č. 536/2 o celkové výměře 288 m2 a p.č. 534/67 o celkové výměře 120 m2
za kupní cenu ve výši 1,- Kč
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ÚPD-123/2009 vypracovaný Ing. arch. Jiřím Hálou
záměr o pronájmu obecních pozemků p.č. 154 o výměře 130 m2 a p.č. 155 o výměře 50 m2 za
celkovou cenu 250,-Kč

Neschvaluje :
-

podepsání Dodatku č. 2 ke smlouvě o svozu a odstranění komunálního odpadu s firmou AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Pověřuje :
Bere
-

-

starostu podpisem „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ č. HO-014330069880/001-MDP za
jednorázovou náhradu ve výši 1 000,- Kč
starostu podpisem „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ č. HO-014330069146/002-MDP za
jednorázovou náhradu ve výši 1 000,- Kč
jednání s firmou Českomoravský štěrk a.s. Mokrá o nákupu pozemků za 1,-Kč
starostu podpisem „Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo“ č. ÚPD-123/2009
na vědomí :
výběr automobilu LIAZ 101.860 CAS 25 na základě usnesení zastupitelstev 14/2/21 ze dne
25.3.2021 a 25/3/21 ze dne 13.5.2021 a neoficiální přidělení dotace z JmK ve výši 150 000,Kč na pořízení tohoto automobilu
seznámení s rozpočtovým opatřením č. 4/2021
obdržení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Sportovní a rekreační areál
Sobotovice“ ve výši 1 394 390,-Kč a její ponechání na účtu ČNB
organizaci „Svatovavřineckých hodů
pořízení asfaltového recyklátu na zpevnění polních cest a při budování sběrného dvora u hřiště
schválení účetní závěrky DSO Regionu Židlochovicko pro rok 2020
přidělení IČ Mateřské škole Sobotovice
vyznačení parkovacího místa a obnovu stávajícího vodorovného značení

-

druhý emulzní nátěr na ulici Družstevní
dětský hasičský den pro Mateřskou školu Sobotovice
prohlídku hasičského automobilu LIAZ ve Slavičíně
zamítnutí dotace na „opravu silnice U sokolovny“
zápis Mateřské školy Sobotovice, p.o. do obchodního rejstříku
údržbu víceúčelového hřiště firmou Umělky s.r.o.
příspěvek na akci „Noc sokoloven“ pro TJ Sokol Sobotovice
nepodpoření vyvěšení moravské vlajky na státní svátek 7. července 2021
nabídku provozu mobilní pošty Českou poštou
vítání prvňáčků, slavnostní otevření hřiště a vítání občánků
proběhlou revizi hřišť
opravu místní komunikace směrem k bývalému JZD
pořízení motorového fukaru
otevření sportovního a rekreačního areálu a v nejbližší době zprovoznění pítka u kabin
naplánování čištění otopné soustavy v budově č.p. 61
pořízení obytného kontejneru do sběrného dvora.

Zdeněk Nečas
starosta obce

