Zápis č.2/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Sobotovice konaného dne 7. 3. 2019

Přítomni:
dle prezenční listiny
Prezentační listina tvoří přílohu tohoto zápisu.
1. Zahájení
Zasedání ZO zahájil starosta obce v 18:00 hodin.
Úvodem starosta přivítal přítomné a uvedl, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, starosta
konstatoval, že zastupitelstvo je schopno usnášení ve všech bodech jednání.
Jako ověřovatelé dnešního zápisu se přihlásili: Vlasta Kotasová a Tomáš Kudlička.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje jako ověřovatele zápisu Vlastu Kotasovou a Tomáše
Kudličku. Zapisovatelka dnešního zasedání bude Ing. Veronika Lemonová.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Starosta seznámil přítomné zastupitele obce s programem dnešního zasedání.
Program:
1. Zahájení
2. Schválení účetní závěrky
3. Informace o auditu
4. Zakoupení malotraktoru VARI
5. Ukliďme Česko
6. Informace o územním plánu
7. Informace o objednání studie proveditelnosti na dvě cyklostezky
8. Organizační záležitosti
9. Usnesení a závěr
Návrh na usnesení: ZO schvaluje program zasedání.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Starosta dále požádal místostarostu Ing. Stanislava Večeřu, aby přítomné seznámil
se zněním zápisu z minulého zasedání, které se konalo 24. 1. 2019 od 18:00 hodin.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje zápis z minulého zasedání konaného dne 24. 1.2019.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

2. Schválení účetní závěrky
Výsledky účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2018 zastupitelům přednesl Tomáš
Janíček. Podklady byly zastupitelům zaslány k seznámení a byly zveřejněny na stránkách
obce. Součástí schvalování účetní závěrky jsou finanční výkazy – Výkaz zisku a ztrát,
Rozvaha a Příloha všechny sestavené k 31. 12.2018.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku obce, která poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situaci ke dni 31. 12. 2018 s výhradou a přijímá se
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2018.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

3. Informace o auditu
Dne 4. 2. 2019 byl proveden audit obecního úřadu Sobotovice. Audit provedli pracovníci
KÚ JMK. Zprávu z této činnosti přednesl přítomným zastupitelům starosta.
Při přezkoumání hospodaření obce Sobotovice za rok 2018 byly zjištěny chyby
a nedostatky:
 uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření
a to:
o Nedostatky, spočívající v překročení působnosti územního celku
stanovených zvláštními právními předpisy (tj. náhrada za nevyčerpanou
dovolenou uvolněného člena zastupitelstva byla poskytnuta obcí v rozporu
se zákonem).
o Opravné řešení: Bude provedena revize čerpání dovolené a následné
finanční vyrovnání do správné výše.


které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona
o přezkoumávání hospodaření a to:
o Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou
zakázku včetně všech jejich změn a dodatků v souladu se zákonem.
o Opravné řešení: Bude přijato systémové opatření, aby k této situaci již
příště nedocházelo.

Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyly zjištěny žádná závažná rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobotovice za rok 2018 tvoří přílohu
tohoto zápisu.
Dále starosta informoval zastupitele, že nově přijatá pracovnice na pozici účetní/referent
nemá zájem pokračovat v této činnosti a podala výpověď.
V návaznosti na tuto informaci prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. a Jitka Rychnovská
vznesli námitku, že výzva pro hledání nové síly je nedostatečně propagovaná.
Místostarosta přítomné ujistil, že inzerát bude zveřejněn i na pracovních portálech. Dále
zastupitele zajímalo, jak bude zajištěn chod kanceláře OU pro občany v době
nepřítomnosti referentky - starosta a místostarosta informovali, že po dobu nezbytně
nutnou do doby obsazení volného místa na OU budou ve večerních hodinách služby
pro občany v kanceláři OÚ zabezpečovat oni.

Návrh na usnesení: ZO schvaluje opravné řešení nedostatků auditu.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
4. Zakoupení malotraktoru VARI
Z důvodu značného opotřebení malotraktoru VARI a stále stoupajících nároků na údržbu
zvažujeme pořízení nového. Proto jsme požádali 3 prodejce o cenovou nabídku
na požadovanou sestavu, včetně dopravy a TP.
 Firma Garteko Brno nabídla cenu 49 717,80 Kč,
 firma Jaroslav Toninger Brno cenu 51 130 Kč
 a firma Monsta Brno nabídku nedodala.
Autentická sestava je na e-shopu VARI nabízena za 56 750 Kč (bez dopravy a TP).
Návrh na usnesení: ZO schvaluje zakoupení malotraktoru Vari za nejnižší cenu, kterou
nabídla firma Garteko Brno.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
5. Ukliďme Česko
Obec Sobotovice se připojí k této akci dne 6. 4. 2019. Sraz účastníků bude v 9 hodin
před budovou obecního úřadu. Pro zájemce o úklid budou zajištěny pytle a rukavice.
6. Informace o územním plánu obce Sobotovice
Starosta informoval zastupitele o podání žádosti na zajištění stanovisek dle
§55a odst. d) a e) k návrhu obsahu změny územně plánovací dokumentace.
7. Informace o objednání studie proveditelnosti na dvě cyklostezky
Starosta informoval o průběhu pořízení studie proveditelnosti na dvě cyklostezky.
Koncem ledna proběhlo setkání s projektantem, u kterého jsou studie objednané. Nyní se
čeká na vyhotovení.

8. Organizační záležitosti
8.1. Neuhrazená faktura
Starosta informoval o neuhrazené faktuře firmy KLIMI TOYS s r.o. za hračky pro MŠ
Sobotovice v částce 11 876 Kč, která byla vystavena v roce 2018, ale doručena byla
až v roce 2019, přičemž hračky byly do MŠ dodány již v srpnu 2018. Starosta přítomné
zastupitele před hlasováním vyzval, aby se k situaci vyjádřili.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje zaplacení neuhrazené faktury ve výši 11 876 Kč.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
8.2. Dostavba pavilonu a školní jídelny
Smlouva, která byla předmětem diskuze již na předchozím zasedání, má být uzavřena
pouze pro druhý stupeň základní školy. Smlouva má být na 20 let. ZŠ Židlochovice
požaduje příspěvek ve výši 460 000 Kč.

Návrh na usnesení: ZO schvaluje příspěvek na výstavbu pavilonu a školní jídelny ve výši
navržené obcí Židlochovice, rozfázované do 4 let se začátkem platby od roku 2020 nebo
od data realizace, pokud se liší. ZO také schvaluje žádost o schválení společného
školského obvodu pro druhý stupeň ZŠ se školou Židlochovice.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
8.3. Základní škola Hrušovany
Místostarosta informoval zastupitele o aktuálním rozšiřování budovy základní školy
v Hrušovanech, díky které vzniká volná kapacita pro děti ze Sobotovice.
Návrh na usnesení: Obec Sobotovice požádá o prodloužení dohody s obcí Hrušovany
o společném školském obvodu na první stupeň ZŠ na dobu neurčitou.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
8.4. „Sobotovická Niva“ – revitalizace keřů
Pracovníci agentury ochrany přírody a krajiny ČR provedli kontrolu výsadby v prostoru
„Sobotovická Niva“, na kterou byla čerpána dotace. Některé keře jsou poškozeny okusem,
proto bude nutné je nahradit za nové.
8.5. Informace o projekt na veřejné osvětlení
Projekt nového veřejného osvětlení na Školní ulici je již vypracovaný. Další postup bude
řěšen v součinnosti s firmou E. ON.
8.6. Informace o podání žádosti o dotaci na dovybavení zásahové jednotky SDH
Starosta informoval o podání žádosti o dotaci na vybavení JPO obce věcnými prostředky.
Z dotace JMK může být hrazeno až 70 % uznatelných nákladů. Záměrem je pořídit nový
žebřík a dokoupit zásahové obleky, boty a rukavice.
8.7. Informace o dvojitém vedení
Starosta obce informoval přítomné zastupitele, že byla naplněna všechny zákonná
ustanovení pro veřejné projednání dokumentace záměru „SLV-SOK – V439/440 – Nové
dvojité vedení“ podle shora cit. Zákona a vyhlášky. V průběhu veřejného projednání se
nevyskytla podstatná otázka resp. připomínka, kterou by nebylo možné zodpovědět,
a nenastal proto důvod pro přerušení veřejného projednání ve smyslu paragrafu
3 odstavce 4 vyhlášky.
Průběh veřejného projednání potvrdil, že za nejvážnější problém spojený se záměrem je
považován jeho vliv na krajinný ráz, tedy i na faktor pohody, a také omezení územního
rozvoje některých dotčených obcí.
8.8. Maškarní dětský bál
17. 2. 2019 se v sokolovně konal maškarní dětský bál, kterého se účastnilo celkem 83 dětí,
akce byla shledána za vydařenou.
8.9. Proškolení pracovníků BOZP
14. 3. 2019 v 9 hodin proběhne proškolení v budově obecního úřadu Sobotovice.

8.10. Podána žádost na pracovníka na ÚP
Na sezonu 2019 bude potřeba zajistit minimálně ještě jednoho pracovníka na veřejné
práce. Starosta informoval o podání žádosti o finanční podporu na toto místo z ÚP.
8.11. Setkání s harmonikou
Setkání se uskuteční 8. 3. 2019 v 17 hodin v sále OÚ.
8.12. Informace o úpravě vodiče veřejného osvětlení – starosta informoval o dodatečném
zaizolování vodiče veřejného osvětlení, který pravděpodobně při silném větru
způsoboval výpadek osvětlení v obci. V následné diskuzi prof. MUDr. Marek Svoboda,
Ph.D. informoval o nutnosti ořezat větve stromů v některých částech obce, protože
zasahují do vedení nízkého napětí a mohou způsobovat opakované výpadky osvětlení při
povětrném počasí.
V závěru diskuze požádal o slovo Tomáš Janíček a informoval zastupitele
o předpokládaných volných financích na tento rok. Dává zastupitelům k zamyšlení,
na co tyto prostředky v letošním roce využít (mimo akcí, které jsou již zahrnuté
v rozpočtu na rok 2019).
Dále požádal o slovo Prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. s otázkou na rozmístění hydrantů
v celé obci, včetně okrajových částí, z důvodu zabezpečení dostatečného množství hasební
vody při případném požáru mimo zastavěnou část obce, například pole. Dále navrhuje
vrátit se k projektu přestavby fotbalového hřiště z minulosti, navrhuje zastupitelům tento
projekt obnovit a dokončit. K tomuto bodu navrhuje diskuzi na dalším zasedání.

Další zasedání zastupitelstva bylo předběžně domluveno na 25. 4. 2019 v 18 hodin.

9. Usnesení a závěr
Závěrem zasedání zastupitelstva starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil
zasedání.
Dnešní zasedání bylo ukončeno v 19:57 hodin.

Zapsala:

Ing. Veronika Lemonová

…………….…………………………

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Kudlička

…………….…………………………

Vlasta Kotasová

…………….…………………………

……..………………………………………
Zdeněk Nečas
starosta obce

V Sobotovicích dne 7. 3. 2019

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Sobotovice
konaného dne 7. 3. 2019

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 ověřovatele zápisu a zapisovatelku,
 program dnešního zasedání,
 zápis ze zasedání ZO konaného dne 24. 1. 2019,
 schválení účetní závěrky,
 opravné řešení nedostatků auditu za rok 2018,
 zakoupení malotraktoru VARI,
 zaplacení neuhrazené faktury za hračky pro MŠ Sobotovice,
 příspěvek na výstavbu pavilonu a školní jídelny v ZŠ Židlochovice a žádost
o schválení společného školského obvodu pro druhý stupeň ZŠ se školou
Židlochovice,
 žádost o prodloužení dohody s obcí Hrušovany o společném školském obvodu.

Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí informace:










o podané výpovědi referentky/účetní,
o nutnosti obnovy poškozených keřů v lokalitě „Sobotovická Niva“,
o hotovém projektu na veřejné osvětlení v ulici Školní,
o podání žádosti na dotaci na dovybavení zásahové jednotky SDH,
o novém dvojitém vedení vysokého napětí,
o plánovaném proškolení pracovníků BOZP,
o podání žádosti na finanční podporu pracovního místa z ÚP,
o opravě vodiče veřejného osvětlení
a informace týkající se předpokládaných volných financí na tento rok.

V Sobotovicích dne 24. 1. 2019

Zapsala…………………………………….
Ing. Veronika Lemonová

