Obec Sobčice
Zastupitelstvo obce Sobčice
Zápis č. 3/2022
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobčice,
konaného dne 27.4.2022 od 19,00 hod. v budově OÚ Sobčice.
•
•
•
•
•

Zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů obce: M. Munzar, J. Hetfleišová, L. Petrová, M. Jebavý a P. Barešová (z
celkového počtu 6 členů zastupitelstva).
Ověřovatelé zápisu: J. Hetfleišová a Lenka Petrová
Zapisovatel: P. Barešová
Omluven: L. Smolík

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Sobčice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19,00 hodin starostkou obce P.
Barešovou (dále jako „předsedající“). Předsedající přivítal všechny přítomné a konstatoval, že přítomno je 5 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 6 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu J. Hetfleišovou a L. Petrovou a zapisovatelem P. Barešovou. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Proběhlo hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice určuje ověřovateli zápisu J. Hetfleišovou a L. Petrovou a zapisovatelem P. Barešovou.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

3. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající navrhl doplnit program zasedání o tyto body:
- OZV, kterou se ruší OZV obce Sobčice
- Volby do zastupitelstev obcí 2022 – určení počtu členů zastupitelstva obce
- Rozpočtové opatření č. 2/2022 obce Sobčice
- Kulturní akce – Zájezd do ZOO Praha a na Zahradu Čech do Litoměřic.
Další návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny, proto dal předsedající hlasovat o novém návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje následující program zasedání:
4) Nová vnitřní Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
5) OZV, kterou se ruší OZV obce Sobčice
6) Volby do zastupitelstev obcí 2022 – určení počtu členů zastupitelstva obce Sobčice
7) Žádosti o finanční dar
8) Rozpočtové opatření č. 2 obce Sobčice
9) Pořízení mobiliáře na stezku k P. Marii + podzimní výsadba dřevin/keřů na této stezce
10) Pořízení nového deklu na septik u sportovního areálu
11) Revize mostu přes řeku Javorku + zátěžové zkoušky mostků v obci Sobčice
12) Parcelace pozemku u č.p. 49 v obci Sobčice
13) VŘ na pozici ředitele/ředitelky MŠ Sobčice – jmenování členů komise
14) Kulturní akce – Zájezd do ZOO Praha a na Zahradu Čech do Litoměřic
15) Různé
16) Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje program dnešního zasedání.
Výsledek hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4. Nová vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Zastupitelstvo obce Sobčice bylo seznámeno s novou vnitřní Směrnicí č. 1/2022 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu. Schválením této směrnice se zrušuje „Vnitřní směrnice obce Sobčice č. 2/2018 pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu“ ze dne 14.6.2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje novou Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2022.
Nabytím účinnosti – tzn. schválením této směrnice se zrušuje „Vnitřní směrnice obce Sobčice č. 2/2018 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu“ ze dne 14.6.2018“.
Výsledek hlasování: pro: 5
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

5. OZV, kterou se ruší OZV obce Sobčice
Zastupitelstvo obce Sobčice projednalo a poté schválilo OZV obce Sobčice (č. 1/2022), kterou se ruší vyhláška obce
Sobčice, o změně a doplnění vyhlášky obecního zastupitelstva o úpravě daně z nemovitosti ze dne 11.6.2003.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku (pozn.: č. 1/2022), kterou se ruší obecně závazná
vyhláška obce Sobčice, o změně a doplnění vyhlášky obecního zastupitelstva o úpravě daně z nemovitostí ze dne
11.6.2003.
Výsledek hlasování: pro: 5
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

6. Volby do zastupitelstev obcí 2022- určení počtu členů zastupitelstva obce Sobčice
Zastupitelstvo obce Sobčice projednalo a poté schválilo počet členů zastupitelstva obce Sobčice pro volební období
2022 – 2026 v počtu 7 členů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje pro volební období 2022 – 2026 7 členů zastupitelstva obce Sobčice.
Výsledek hlasování: pro: 5
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

7. Žádost o finanční dar
Zastupitelstvo obce Sobčice bylo seznámeno s žádostí o finanční dar, kterou podala Zemědělská akademie a
Gymnázium Hořice na tvorbu a tisk časopisu POD ZVIČINOU. Byl podán návrh poskytnout této organizaci finanční dar
ve výši 2tis. Kč. Proběhla diskuze a hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje finanční dar organizaci Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice, IČ:
06668364, na tvorbu a tisk časopisu POD ZVIČINOU. ve výši 2.000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro: 5
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

8. Rozpočtové opatření č. 2 obce Sobčice
Zastupitelstvo obce Sobčice bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 2 obce Sobčice, které zpracovala účetní
obce. Tento dokument bude tvořit přílohu tohoto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2 obce Sobčice.
Usnesení č. 7 bere na vědomí.

9. Pořízení mobiliáře na stezku k Panně Marii + podzimní výsadba dřevin/keřů na této stezce
Zastupitelstvo obce Sobčice projednalo nákup 1ks lavičky na stezku vedoucí k soše Panny Marie a dále návrh možné
výsadby drobných keřů a stromů podél této stezky. Projektantkou M. Novotnou bude zpracován návrh výsadby včetně
položkového rozpočtu. Proběhla diskuze a hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje pořízení 1 ks lavičky na stezku k Panně Marii včetně zpracování návrhu
výsadby a rozpočtu.
Výsledek hlasování: pro: 5
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

10. Pořízení nového deklu na septik u sportovního areálu
Z důvodu havarijního stavu deklu na septiku u budovy sportovního areálu na hřišti zastupitelstvo projednalo a poté
schválilo nákup nového deklu na septik od firmy BOND PARDUBICE s.r.o., IČ: 26000661 ve výši 12.100,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje nákup nového betonového deklu od firmy BOND PARDUBICE s.r.o., IČ:
26000661 ve výši 12.100,- Kč.
Výsledek hlasování: pro: 5
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

11. Revize mostu přes řeku Javorku + zátěžové zkoušky mostků v obci Sobčice
Zastupitelstvu obce Sobčice byl předložen návrh na provedení revize ocelového mostu vedoucí přes řeku
Javorku, který je v majetku obce, včetně provedení zátěžových zkoušek 2 mostků (u toku Bukovka a zámečku).
Proběhla diskuze a hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje provedení revize ocelového mostu vedoucí přes řeku Javorku, včetně
provedení zátěžových zkoušek 2 mostků (u toku Bukovka a zámečku).
Výsledek hlasování: pro: 5
proti: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

zdržel se: 0

12. Parcelace pozemku u č.p. 49 v obci Sobčice
Zastupitelstvo obce Sobčice bylo seznámeno s návrhem parcelace pozemku u nemovitosti č.p. 49 v obci Sobčice.
Pozemek p.č. 57/2 v k.ú. Sobčice byl rozdělen na 4 pozemky, které budou určeny pro výstavbu RD a budou nabídnuty k
prodeji. Geodetem budou zaměřeny přesné hranice jednotlivých pozemků a umístěn hraniční mezník.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje parcelaci pozemku p.č. 57/2 v k.ú. Sobčice na 4 pozemky a vyměření a
umístění hraničních mezníků geodetem.
Výsledek hlasování: pro: 5
proti: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

zdržel se: 0

13. VŘ na pozici ředitele/ředitelky MŠ Sobčice – jmenování členů komise
Zastupitelstvo obce Sobčice bylo seznámeno s vyhlášením konkursního řízení na pozici ředitel/ředitelka MŠ Sobčice,
z důvodu brzkého odchodu na mateřskou a rodičovskou dovolenou současné paní ředitelky. 1. kolo konkursního řízení
proběhne dne 25.5.2022 ve složení: Bc. Petra Barešová, Lenka Petrová, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Ivana Bečková, Bc.
Lenka Vondráková, Ing. Miroslav Kazda a Mgr. Lucie Adametzová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice bere na vědomí informace o vyhlášeném konkursním řízení na pozici ředitel/ředitelka
MŠ Sobčice s nástupem od 1.9.2022 a dále jmenuje konkursní komisi k provedení konkursního řízení na obsazení
místa ředitele/ředitelky Mateřské školy, Sobčice, příspěvková organizace ve složení:
Bc. Petra Barešová
Lenka Petrová
Mgr. Svatava Odlová
Mgr. Ivana Bečková
Bc. Lenka Vondráková

Ing. Miroslav Kazda

Mgr. Lucie Adametzová

člen určený zřizovatelem — předseda
člen určený zřizovatelem
člen určený krajským úřadem
člen komise – školní inspektor
člen určený Českou školní inspekcí - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve
školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení/personalista/psycholog
– vyberte pouze jednu variantu
člen určený Českou školní inspekcí - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve
školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení/personalista/psycholog
– vyberte pouze jednu variantu
pedagogický pracovník právnické osoby vykonávající činnost školy

Usnesení č. 12.

14. Kulturní akce – Zájezd od ZOO Praha a na Zahradu Čech do Litoměři
Zastupitelstvo obce Sobčice projednalo a poté schválilo 2 návrhy na uspořádání zájezdu, a to:
- do ZOO Praha v rámci konání dětského dne a
- na zahrádkářskou výstavu Zahrada Čech do Litoměřic.
V obou případech – autobus bude hrazen z rozpočtu obce. U zájezdu – Zahrada Čech bude účastníkům z rozpočtu obce
uhrazeno vstupné, u zájezdu – ZOO Praha bude vstupné z rozpočtu obce uhrazeno dětem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje uspořádání dvou zájezdů, a to do ZOO Praha a na zahrádkářskou výstavu
Zahrada Čech do Litoměřic, včetně úhrady autobusu a vstupného (pozn.: dětem v případě zájezdu do ZOO Praha,
všem účastníkům v případě zájezdu na Zahradu Čech do Litoměřic).
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

15. Různé
14a) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobčice
Zastupitelstvo obce Sobčice bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobčice, které bylo
provedeno pracovníky KÚ Královéhradeckého kraje dne 29.3.2022. Závěr: nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10
odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobčice, které bylo
provedeno pracovníky KÚ KHK dne 29.3.2022. Závěr: nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb).
Usnesení č. 14 bere na vědomí.

16. Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za účast na dnešním zasedání a ukončil zasedání.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 2/2022 obce Sobčice

SOUHRN USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE SOBČICE
ze dne 27.4.2022
-

č. 03/01/2022 určuje ověřovatele zápisu J. Hetfleišovou a L. Petrovou a zapisovatele P. Barešovou,

-

č. 03/02/2022 schvaluje program zasedání,

-

č. 03/03/2022 schvaluje novou Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2022. Nabytím
účinnosti – tzn. schválením této směrnice se zrušuje „Vnitřní směrnice obce Sobčice č. 2/2018 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu“ ze dne 14.6.2018“,

-

č. 03/04/2022 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku (pozn.: č. 1/2022), kterou se ruší obecně závazná vyhláška
obce Sobčice, o změně a doplnění vyhlášky obecního zastupitelstva o úpravě daně z nemovitostí ze dne
11.6.2003,

-

-

č. 03/05/2022 schvaluje pro volební období 2022 – 2026 7 členů zastupitelstva obce Sobčice,
č. 03/06/2022 schvaluje finanční dar organizaci Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice, IČ: 06668364, na
tvorbu a tisk časopisu POD ZVIČINOU. ve výši 2.000,- Kč,

-

č. 03/07/2022 bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2 obce Sobčice,

-

č. 03/08/2022 schvaluje pořízení 1 ks lavičky na stezku k Panně Marii včetně zpracování návrhu výsadby a
rozpočtu,

-

č. 03/09/2022 schvaluje nákup nového betonového deklu od firmy BOND PARDUBICE s.r.o., IČ: 26000661 ve
výši 12.100,- Kč,

-

č. 03/10/2022 schvaluje provedení revize ocelového mostu vedoucí přes řeku Javorku, včetně provedení
zátěžových zkoušek 2 mostků (u toku Bukovka a zámečku),

-

č. 03/11/2022 schvaluje parcelaci pozemku p.č. 57/2 v k.ú. Sobčice na 4 pozemky a vyměření a umístění
hraničních mezníků geodetem,

-

č. 03/12/2022 bere na vědomí informace o vyhlášeném konkursním řízení na pozici ředitel/ředitelka MŠ
Sobčice s nástupem od 1.9.2022 a dále jmenuje konkursní komisi k provedení konkursního řízení na obsazení
místa ředitele/ředitelky Mateřské školy, Sobčice, příspěvková organizace ve složení:
Bc. Petra Barešová
Lenka Petrová
Mgr. Svatava Odlová
Mgr. Ivana Bečková
Bc. Lenka Vondráková

Ing. Miroslav Kazda

Mgr. Lucie Adametzová
-

člen určený zřizovatelem — předseda
člen určený zřizovatelem
člen určený krajským úřadem
člen komise – školní inspektor
člen určený Českou školní inspekcí - odborník v oblasti státní správy, organizace
a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského
zařízení/personalista/psycholog – vyberte pouze jednu variantu
člen určený Českou školní inspekcí - odborník v oblasti státní správy, organizace
a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského
zařízení/personalista/psycholog – vyberte pouze jednu variantu
pedagogický pracovník právnické osoby vykonávající činnost školy

č. 03/13/2022 schvaluje uspořádání dvou zájezdů, a to do ZOO Praha a na zahrádkářskou výstavu Zahrada
Čech do Litoměřic, včetně úhrady autobusu a vstupného (pozn.: dětem v případě zájezdu do ZOO Praha, všem
účastníkům v případě zájezdu na Zahradu Čech do Litoměřic),

-

č. 03/14/2022 bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobčice, které bylo
provedeno pracovníky KÚ KHK dne 29.3.2022. Závěr: nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb).

Zápis byl vyhotoven dne: 30.4.2022
Ověřovatelé:

Starostka:

Zapisovatel: Petra Barešová

J. Hetfleišová

…...........................................

L. Petrová

...............................................

Petra Barešová

...............................................

