Zápis č. 4/2022
ze zasedání Zastupitelstva obce Sobotovice, konaného dne 31.08.2022
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 6 členů ZO, a zasedání je proto usnášeníschopné. Výsledky hlasování jsou
uvedeny v pořadí pro návrh, proti návrhu, zdržel se hlasování. Omluvil se prof. MUDr. Marek Svoboda,
PhD.
Starosta navrhl Bc. Zitu Procházkovou zapisovatelkou pro zasedání zastupitelstva obce Sobotovice.
Ověřovateli zápisu na minulém zasedání zastupitelstva obce byli Petr Lemon a Ing. Petr Lipský.
Jako ověřovatelé dnešního zápisu se přihlásily Bc. Kateřina Rausová a Vlasta Kotasová.
30/4/22 Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotovice určuje Bc. Zitu Procházkovou zapisovatelkou pro své zasedání a
ověřovatelkami zápisu Bc. Kateřinu Rausovou a Vlastu Kotasovou.
(6/0/0)
Usnesení bylo schváleno
Starosta navrhl změnu Hlavního programu jednání, a to přesunutí bodu č. 10 Usnesení a závěr do bodu
č. 11 a do bodu č. 10 zařazení VRT – výběr varianty vedení vysokorychlostní trati lokalitou Hájky
v k.ú. Sobotovice a rozšíření bodu č. 7 o Rozpočtové opatření č. 7.
Zastupitel Petr Lemon předložil návrh na změnu Hlavního programu jednání, a to přesunutí bodu č. 11
- Usnesení a závěr do bodu č. 12 a do bodu č. 11 zařazení – Mimořádná odměna starostovi obce.
31/4/22 Usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotovice schvaluje změnu Hlavního programu jednání, a to rozšíření bodu č. 7 o
Rozpočtové opatření č. 7, přesunutí bodu č. 10 Usnesení a závěr do bodu č. 12 a do bodu č. 10
zařazení VRT – výběr varianty vedení vysokorychlostní trati lokalitou Hájky a do bodu č. 11 zařazení
Mimořádná odměna starostovi obce.
(6/0/0)
Usnesení bylo schváleno

Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Schválení nákladů na poštu Partner
Schválení projektové dokumentace k obnově veřejného osvětlení
Opravy a zpevnění cest
Projednání postupu prací na Ekodvoře
Nabytí účinnosti změny č. 1 ÚP Sobotovice
Seznámení s rozpočtovými opatřeními č. 7 a 8
Volby do zastupitelstva obce a senátu v roce 2022
Organizační záležitosti
VRT– výběr varianty vedení vysokorychlostní trati lokalitou Hájky
Mimořádná odměna starostovi obce
Usnesení a závěr

32/4/22 Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotovice schvaluje změněný program svého jednání.
(6/0/0)
Usnesení bylo schváleno
Starosta požádal místostarostu Ing. Stanislava Večeřu, aby přítomné seznámil s kontrolou plnění
usnesení z minulého zasedání ZO.
Schválilo :
-

účetní závěrku Obce Sobotovice za rok 2021 - splněno
závěrečný účet Obce Sobotovice za rok 2021 - splněno
přeúčtování výsledku hospodaření za rok 2021 pro obec Sobotovice - splněno
Smlouvu o výpůjčce č. 10/2022 – kontejnery na papír, plast a bio - splněno
Smlouvu o zajištění financování sociálních služeb pro rok 2022 - splněno
navrženou síť sociálních služeb pro rok 2023 – splněno

Pověřilo :
-

starostu podpisem „Smlouvy o výpůjčce č. 10/2022 – kontejnery na papír, plast a bio - splněno
starostu podpisem „Smlouvy o zajištění financování sociálních služeb pro rok 2022 - splněno

Vzalo na vědomí :
-

volby do zastupitelstva obce 2022,
seznámení s rozpočtovými opařeními č. 5 a 6,
petici na zvýšení frekvence svozu odpadu,
nainstalování fitness prvků a zprovoznění dětské lanovky,
položení lina a smontování kuchyňské linky na kabinách,
že proběhl přezkum hospodaření obce za rok 2021,
schůzi představenstva DSO Šatavsko,
školení členů zásahové jednotky na AED,
předání sekacího traktůrku Rider STIGA a zaškolení pracovníků obce,
že proběhla valná hromada Regionu Židlochovicko,
poničení sloupu veřejného osvětlení,
zaslání vratky platby za kontejnery na papír, plast a bio,
poděkování organizace „Člověk v tísni“ za finanční dar,
opravu kanalizační šachty,
vydávání nádob na tříděný odpad v kanceláři OÚ,
že proběhne v ZŠ Syrovice „Den otevřených dveří“,
že proběhl ořez stromů a byl objednán výchovný řez stromů,
postup kolem sběrného dvora,
plánovanou opravu obrubníků u kabin,
dokončení lanovky a pískoviště na hřišti,
provoz nových webových stránek MŠ Sobotovice,
dotaz ohledně Pošty Partner Syrovice.

2. Schválení nákladů na poštu Partner
Dne 15. 8. 2022 zaslal starosta e-mailem zastupitelům vyúčtování nákladů na Poštu Partner Syrovice.
Celkové náklady za poštu Partner v roce 2021 činily 397 000,82 Kč a byly rozpočítány podle počtu
obyvatel jednotlivých obcí. Náklady obce Sobotovice roku 2021 jsou srovnatelné s rokem 2020. Pro
obec Sobotovice se jedná o částku 76 152,- Kč a vychází se z počtu 619 obyvatel.

33/4/22 Usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotovice schvaluje proplacení nákladů na Poštu Partner Syrovice ve výši 76 152,Kč za rok 2021.
(6/0/0)
Usnesení bylo schváleno
3. Schválení projektové dokumentace k obnově veřejného osvětlení
19. 8. 2022 zaslal starosta e-mailem informace k hotovému projektu modernizace veřejného osvětlení
v obci Sobotovice, který je nutné schválit z důvodu žádosti o dotaci. Modernizace se týká všech starých
svítidel, kterých je v současné době 85 ks a která nahradí úsporná LED svítidla s automatickým
poklesem osvětlení v nočních hodinách.
34/4/22 Usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotovice schvaluje projektovou dokumentaci modernizace veřejného osvětlení
v obci Sobotovice.
(6/0/0)
Usnesení bylo schváleno
Starosta zaslal zastupitelům zadávací dokumentaci i hodnotící kritéria k vypsání veřejné zakázky na
obnovu veřejného osvětlení v obci Sobotovice.
35/4/22 Usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotovice schvaluje zadávací podmínky včetně zadávací dokumentace,
s požadavkem na úpravu řešení mechanické odolnosti, dobu životnosti čipu i svítidla, a technických
podmínek živostnosti světelných LED zdrojů. Dále schvaluje vypustit ve Výzvě k podání nabídek
včetně zadávací dokumentace bod č. 10.1c – profesní způsobilost a upravit bod č. 11.1 – reference za
posledních 5 let na dodávku a montáž LED veřejného osvětlení, jejichž cena činila min. 200 000,- Kč
bez DPH pro každou zakázku samostatně.
Přímo budou osloveny firmy AZW, a.s. Brno, Vladimír Duchoň, Syrovice 116 a Senergos, a.s.
Ostopovice. Taktéž proběhne zveřejnění na úřední desce obce a na portálu zadavatele.
(6/0/0)
Usnesení bylo schváleno
V 18.42 se dostavila zastupitelka Mgr. Veronika Jetelinová
36/4/22 Usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotovice schvaluje hodnotící kritéria dle „Směrnice o zadávání veřejných
zakázek“, kdy základním kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.
(7/0/0)
Usnesení bylo schváleno
37/4/22 Usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotovice schvaluje tyto členy hodnotící komise: Mgr. Veronika Jetelinová, Petr
Lemon, Zdeněk Nečas, David Vávra a Ing. Stanislav Večeřa, s tím, že otevírání obálek proběhne
12. 10. 2022 v 17.00 hod.
(7/0/0)
Usnesení bylo schváleno
4. Opravy a zpevnění cest
Od Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje máme možnost v souvislosti s akcí „Mosty Ledce“
výhodně získat asfaltový recyklát, který by byl použit na zpevnění polních cest a opravy účelových
komunikací v našem katastru. Také je potřeba opravit rozpadající se silniční sjezd v Podhrazském a
sjezd u hřiště. Do oprav by se také částečně zapojila Správa a údržba silnic JmK, neboť opravy
zasahují i do silnice, která je v jejich majetku.
Zastupitelstvo bere na vědomí

5. Projednání postupu prací na Ekodvoře
Starosta informoval zastupitele o dokončení projektu dle zadání ZO s rozšířením parkovací plochy a o
zajištění souhlasného stanoviska dotčených úřadů. Všechny podklady byly předány na stavební úřad
s žádostí o vydání stavebního povolení. Předpokládaná cena stavby je 600 000,-Kč bez DPH. Stavba
bude rozdělena na několik menších celků, a v co nejkratší době, s ohledem na počasí, by měly započít
zemní práce a následně pak stavba betonového oplocení. Na stavbu betonového oplocení byly poptány
3 firmy. Byly nám doručeny 2 cenové nabídky s dekorem Amerika, a to od PS Mozado, s.r.o.
Sobotovice za 127 038,- Kč s DPH a od FCC Beton s.r.o. Dolní Bojanovice za 128 642,- Kč s DPH.
Třetí oslovená firma hladký, pevnější plot nenabízí. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy
PS Mozado.
38/4/22 Usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotovice souhlasí se stavbou Ekodvora na par. č. 862/1 v k.ú. Sobotovice a
s objednáním betonového oplocení dekor Amerika u firmy PS Mozado s.r.o. Sobotovice č. 60
za cenu 127 038,- Kč s DPH.
(7/0/0)
Usnesení bylo schváleno
6. Nabytí účinnosti změny č. 1 ÚP Sobotovice
Městský úřad Židlochovice jako úřad územního plánování na základě usnesení zastupitelstva obce o
pořízení změny č. 1 ÚP Sobotovice pořídil uvedenou změnu ÚP a zajistil vyhotovení územního plánu.
Opatření obecné povahy, jímž byla Změna č. 1 územního plánu Sobotovice vydána zastupitelstvem
obce Sobotovice na jeho zasedání dne 31. 3. 2022 pod č.j. 1/2022, nabylo účinnosti 28. 6. 2022.
Zastupitelstvo bere na vědomí
7. Seznámení s rozpočtovými opatřeními č. 7 a 8
Zastupitelstvo obce Sobotovice bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 7 a 8.
Zastupitelstvo bere na vědomí
8. Volby do zastupitelstva obce a senátu v roce 2022
Ve dnech 23. a 24. 9. 2022 se budou konat volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České
republiky. Případné druhé kol do Senátu Parlamentu České republiky proběhne 30. 9. - 1. 10. 2022.
Zastupitelstvo bere na vědomí
9. Organizační záležitosti
Senior TAXI
Komunitní centrum Židlochovice zajistilo pro občany ze správního obvodu Židlochovice, kteří
dovršili 65 let službu Senior TAXI. Tato služba nabízí pro seniory zajištění cesty za rodinou, přáteli,
na úřady, k lékaři, na nákupy od pondělí do pátku od 7.00-16.00 hod. Cena každé jízdy je 20,- Kč.
K využívání služby je nutný „Průkaz Senior TAXI“, který vystaví pracovníci Komunitního centra
Židlochovice. Jízdu je nutné domluvit den předem.
Zastupitelstvo bere na vědomí
10. VRT – výběr varianty vedení vysokorychlostní trati lokalitou Hájky
Správa železnic Olomouc zaslala dvě varianty vedení vysokorychlostní trati lokalitou Hájky v k.ú.
Sobotovice. První varianta je napojení polní cesty bez mostku a druhá varianta je napojení polní cesty
s mostkem.

39/4/22 Usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotovice schvaluje variantu č. 2 napojení polní cesty s mostkem.
(7/0/0)
Usnesení bylo schváleno
11. Mimořádná odměna starostovi
Zastupitel Petr Lemon informoval zastupitele, že dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, lze členovi zastupitelstva schválit mimořádnou odměnu, a to ve výši až
dvojnásobku odměny standardní. Poskytnutí odměny musí být projednáno jako samostatný bod
zastupitelstva.
40/4/22 Usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotovice schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce ve výši jednonásobku
stanovené měsíční odměny bez redukce podle nařízení č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Odměna se poskytuje za mimořádný rozsah činností nad rámec pracovních povinností při výkonu
funkce starosty obce, kdy se na veškerých akcích zapojuje z hlediska organizace a přípravy, ale také
při samotné realizaci, ať se jedná o kulturní akce, opravy obecního majetku, výsadbu zeleně či
investiční akce. Vyplacení mimořádné odměny proběhne v odměně zastupitele za měsíc srpen 2022.
(6/0/1)
zdržel se: Zdeněk Nečas
Usnesení bylo schváleno
Starosta informoval, zastupitele, že
- firma PS Mozado s.r.o. Sobotovice provedla v červnu opravu kanalizační šachty před domem č.p.
128, která je v majetku obce, za cenu 50 941,-Kč,
- v červnu byl splacen úvěr na projekt „Přestavba obecního domu na mateřskou školu a obchod
s potravinami“, kdy splátka jistiny činila 7 500 000,-Kč a splátka úroků 189 144,60 Kč. Celkem
jsme tedy zaplatili 7 689 144,60 Kč,
- 28. 6. 2022 proběhl výchovný ořez mladých stromků kolem silnice a cyklostezky za cenu 9 310,Kč,
- 15. 7. 2022 proběhla montáž dopravního zrcadla na křížení cyklostezky s místní komunikací
v Podhrázském,
- 20. 7. 2022 byl vznesen dotaz občana na neposečenou trávu na Brněnce. Tento podnět byl 3x
urgován u SÚS, z důvodů opomenutí ze strany SÚS a následné celozávodní dovolené sečení
proběhlo až 4. 8. 2022
- 21. 7. 2022 provedla firma Floraservis opravu dřevěné herní sestavy na dětském hřišti, kdy se měnilo
zábradlí a dva hlavní nosné trámky věže za cenu 18 984,-Kč,
- 29. 7. 2022 proběhl nástřik vodorovného dopravního značení u hasičky a sokolovny za cenu 2 394,Kč,
- 30. 7. 2022 provedla firma PS Mozado s.r.o. Sobotovice opravu vyvrácených obrubníků u kabin a
opravu chodníku za cenu 16 698,- Kč,
- byla objednána kabina k traktorku Rider STIGA a montáž by měla proběhnout během října za
konečnou cenu 150 000,- Kč (minulý rok byla cena 127 000,- Kč). Zatím jsme neobdrželi kartáč,
který je objednán u výrobce ve Finsku a měl by dojít během podzimu,
- 2. 8. 2022 proběhla oprava památníku padlých vojáků za cenu 19 665,-Kč,
- 15. 8. 2022 byla podána žádost o dotaci na obnovu soustavy veřejného osvětlení Sobotovice na
Ministerstvo průmyslu a obchodu,
- 10. 9. 2022 budou hasiči pořádat „Branný závod kolem Sobotovic“,
- 11. 9. 2022 proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu akce „Vítání občánků“,
- byla podána žádost o dotaci na vybudování Ekodvora a rada Jihomoravského kraje přislíbila dotaci
ve výši 250 000,- Kč,
- starosta informoval o hojné návštěvě na sobotní hodové zábavě, kdy se této zábavy zúčastnilo 275
platících a asi 30 krojovaných hostů. Starosta dále poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci

hodů, a to konkrétně s dovozem a postavením máje, postavením stanů a lavic, přípravou a prodejem
tomboly, zajištěním krojů pro děti i stárky, dovozem a objednáním vína, prodejem na pokladně i
výběrem v průvodu, prodejem v baru, výdejem večeří pro muzikanty, přichystáním a organizací
mše svaté, která proběhla v neděli. Poděkoval také všem, kteří se podíleli na závěrečném úklidu a
pracovníkům obecní čety, kteří pomáhali v celém průběhu hodových příprav.
Zastupitel Petr Lemon informoval, že
- bylo schváleno oplocení pozemku p. Michailidi,
- byla provedena přípojka NN novostavby Brackových v Podhrázském,
- jsme obdrželi informaci o záměru stavby investora p. Hlásenského.

Starosta sdělil zastupitelům předpokládaný termín dalšího zasedání zastupitelstva obce, které se
uskuteční dle aktuálních potřeb v zasedací místnosti obecního úřadu v termínu do konce října.
Starosta vyzval přítomné k dalším námětům a připomínkám, a protože žádné nebyly, poděkoval
přítomným za účast a ukončil zasedání v 19.58 hod.

Zapsala:

Bc. Zita Procházková

dne 31.08.2022

………………………

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Kateřina Rausová

dne 31.08.2022

………………………

dne 31.08.2022

………………………

Vlasta Kotasová

……………………………….
Zdeněk Nečas
starosta

Usnesení
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Sobotovice, konaného dne 31. 08. 2022 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Sobotovice

Schvaluje:
-

Bere
-

proplacení nákladů na Poštu Partner Syrovice ve výši 76 152,- Kč za rok 2021
projektovou dokumentaci modernizace veřejného osvětlení,
zadávací podmínky včetně zadávací dokumentace a oslovení 3 firem,
hodnotící kritéria dle „Směrnice o zadávání veřejných zakázek“,
členy hodnotící komise a termín otevírání obálek,
stavbu Ekodvora na par. č. 862/1 v k.ú. Sobotovice a betonové oplocení dekor Amerika u
firmy PS Mozado za cenu 127 038,- Kč s DPH,
u akce VRT-vedení vysokorychlostní trati variantu č. 2 napojení polní cesty s mostkem,
mimořádnou odměnu starostovi obce.
na vědomí:

získání asfaltového recyklátu, který by byl použit na zpevnění polních cest a opravu účelových
komunikací,
nabytí účinnosti změny č. 1 ÚP Sobotovice k 28. 6. 2022,
seznámení s rozpočtovými opatřeními č. 7 a 8
volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky,
službu „Senior TAXI“ pro občany ze správního obvodu Židlochovice,
provedení opravy kanalizační šachty firmou PS Mozado,
splacení úvěru na projekt „Přestavba obecního domu na mateřskou školu a obchod s potravinami“,
výchovný řez mladých stromků,
montáž dopravního zrcadla v Podhrázském,
dotaz občana na neposečenou trávu na Brněnce,
provedení opravy dřevěné herní sestavy na dětském hřišti firmou Floraservis,
nástřik vodorovného dopravního značení u hasičky a sokolovny,
provedení opravy vyvrácených obrubníků a opravu chodníku u kabin firmou PS Mozado,
objednání kabiny k traktoru Rider STIGA a nedodání kartáče,
opravu památníku padlých vojáků,
podání žádosti o dotaci na obnovu soustavy veřejného osvětleni na Ministerstvo průmyslu a
obchodu,
že budou hasiči pořádat „Branný závod kolem Sobotovic“,
že proběhne akce „Vítání občánků,
podání žádosti o dotaci na vybudování Ekodvora a přislíbení dotace z JmK,
informaci o průběhu letošních hodů
schválení oplocení pozemku,
provedení přípojky NN k novostavbě v Podhrázském,
informaci o záměru stavby.

Zdeněk Nečas
starosta

