
               Obec Sobčice  
Zastupitelstvo obce Sobčice 
 

Zápis č. 4/2022 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobčice, 

konaného dne 22.6.2022, od 19 hodin v budově OÚ Sobčice. 
 

• Zasedání bylo řádně svoláno 

• Počet zúčastněných zastupitelů obce: M. Munzar, J. Hetfleišová, L. Petrová, M. Jebavý, L. Smolík a P. Barešová 
(z celkového počtu 6 členů zastupitelstva).  

• Ověřovatelé zápisu: Martin Munzar a Lenka Petrová 

• Zapisovatel: P. Barešová 
 

 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
 

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

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu L. Petrovou a M. Munzara a zapisovatelem P. Barešovou. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sobčice určuje ověřovateli zápisu L. Petrovou a M. Munzara a zapisovatelem P. Barešovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

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 bod č. 10) Rozpočtové opatření č. 
3/2022 obce Sobčice, o bod 11) Žádost o zakoupení hadic a sacího koše - SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Sobčice, 
12) Nemovitost č.p. 49 a stavební pozemky – záměr prodeje. Předsedající dal hlasovat o novém návrhu programu.  
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje následující program zasedání: 

 

4) Závěrečný účet obce Sobčice za rok 2021 – schválení 
5) Účetní závěrka obce Sobčice za rok 2021 – schválení 
6) Účetní závěrka za příspěvkovou organizaci MŠ Sobčice za rok 2021 – schválení  
7) Střednědobý výhled rozpočtu obce Sobčice do r. 2026 – schválení  
8) Žádost MŠ Sobčice o navýšení neinvestičního příspěvku  
9) Dotace POV KHK – č. sml. 21POVU1-0066 
10) Rozpočtové opatření obce Sobčice č. 3/2022 
11) Žádost o zakoupení hadic a sacího koše - SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Sobčice 
12) Nemovitost č.p. 49 a stavební pozemky – záměr prodeje  
13) Různé  
14) Závěr 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje program dnešního zasedání.  
Výsledek hlasování:  pro: 6    proti: 0    zdržel se: 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
 

4. Závěrečný účet obce Sobčice za rok 2021 – schválení  
 

Starostka obce předložila ZO návrh závěrečného účtu za rok 2021, kde jednotlivé položky a přílohy vysvětlila a zprávu o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, které provedli pracovníci Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, oddělení kontroly obcí ve dne 29.3.2022. Výše uvedený závěrečný účet ZO jednomyslně schvaluje bez výhrad.   
 

 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje Závěrečný účet obce Sobčice za rok 2021 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  
 
Výsledek hlasování:  pro: 6    proti: 0    zdržel se: 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno.  
 
  

5. Účetní závěrka obce Sobčice za rok 2021 - schválení 
 

Starostka zastupitelům předložila účetní závěrku obce Sobčice za rok 2021. Podkladem pro schválení účetní závěrky 
byly účetní výkazy sestavené k 31.12.2021 – Výkaz Fin, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Inventarizační zpráva a 
zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2021. Na základě předložených podkladů ZO zjistilo, že schvalovaná účetní 
závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Proběhlo hlasování.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje Účetní závěrku obce Sobčice za rok 2021: 

- ve výši nákladů:  3.502.447,96 Kč 

- ve výši výnosů:  6.049.969,41 Kč 

- ve výši hospodářského výsledku za rok 2021: 2.547.521,45 Kč. 

 
Hospodářský výsledek bude v nejbližším účetním období přeúčtován na účet 432 – Výsledek hospodaření předchozích 
účetních období.   

  

Výsledek hlasování:  pro: 6    proti: 0    zdržel se: 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno.  
 
  

6. Účetní závěrka za příspěvkovou organizaci MŠ Sobčice - schválení 
 

Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje účetní závěrku za příspěvkovou organizaci MŠ Sobčice za rok 2021 na základě 
předložených podkladů ZO zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví 
a finanční situace účetní jednotky. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje Účetní závěrku za příspěvkovou organizaci MŠ Sobčice za rok 2021. 
 
Výsledek hlasování:  pro: 6    proti: 0    zdržel se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 
 

7. Střednědobý výhled rozpočtu obce Sobčice do r. 2026 – schválení   
 

Zastupitelstvo obce Sobčice projednalo a poté schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce Sobčice do r. 2026. Tento 
dokument bude nedílnou součástí tohoto zápisu.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Sobčice do r. 2026.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno.  
 

8. Žádost MŠ Sobčice o navýšení neinvestičního příspěvku  
 

Zastupitelstvo obce Sobčice bylo seznámeno s žádostí o navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 48 103 Kč, kterou 
podala Mateřská škola, Sobčice, příspěvková organizace. Navýšení příspěvku je z důvodu nákupu nové pračky, tiskárny, 
várnic a navýšení cen energií. Proběhla diskuze a hlasování.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku o 48 103 Kč Mateřské škole, Sobčice, 
příspěvková organizace.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno.  



 

9. Dotace POV KHK – č. sml. 21POVU1-0066 
 

V roce 2021 obec Sobčice získala dotaci ve výši 56tis. Kč z POV KHK na nákup sportovního vybavení (basketbalového 
koše, fotbalových branek a míčů), 2ks rozcestníků, 2 ks hmyzích domečků a 1ks infotabule do parčíku u kostela. 
Některé výstupy projektu byly zrealizovány v loňském roce, v současné době zbývá vyrobit 2ks hmyzích domečků a 
rozcestníků. Obě položky jsou objednány u stejného dodavatele, termín dodání 31.8.2022. Starostka vznesla obavy 
z nedodržení termínu dodání zbylých dvou položek. Pokud se tak stane, Zastupitelstvo obce Sobčice souhlasí 
s vrácením finančních prostředků – dotace ve výši 56tis. Kč zpět KÚ KHK. Prodloužení termínu realizace tohoto projektu 
již není možné, ani částečná realizace některých výstupů projektu Proběhla diskuze a halsování.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje vrácení finančních prostředků získaných z POV KHK, číslo smlouvy 21POVU1-
066, ve výši 56tis. Kč KÚ KHK, v případě nedodržení termínu dodání 2ks rozcestníků a hmyzích domečků dodavatelem 
do 31.8.2022.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno.  
 

10. Rozpočtové opatření obce Sobčice č. 3/2022  
 

Zastupitelstvo obce Sobčice projednalo a poté schválilo Rozpočtové opatření obce Sobčice č. 3/2022.   
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2022 obce Sobčice.  
 
Výsledek hlasování:  Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0    
Usnesení č. 9 bylo schváleno.  

 

11. Žádost o zakoupení hadic a sacího koše - SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Sobčice  
 

Starostka informovala zastupitele o podané žádosti ze strany SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Sobčice o 
zakoupení 6ks hadic a 1ks sacího koše ve výši 33.079,- Kč. Proběhla diskuze a hlasování.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje nákup 6ks hadic a 1ks sacího koše ve výši 33.079,- Kč pro SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Sobčice.  
 
Výsledek hlasování:  Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno.  
 

12. Nemovitost č.p 49 a stavební pozemky – záměr prodeje  
 

Zastupitelstvo obce Sobčice projednalo a poté schválilo záměr prodeje nemovitosti č.p. 49 a 4 stavebních pozemků.  
 
Záměr – prodej nemovitosti č.p. 49: 

- Zastupiteli byla navržena prodejní cena nemovitosti č.p. 49 s dvorem ve výši 2.700.000,- Kč. V případě více 
zájemců o tuto nemovitost, budou nejprve upřednostněni lidé s trvalým pobytem v obci Sobčice, nebo osoby 
žijící v obci.  

 
Záměr – prodej stavebních pozemků: 

- p. Smolík navrhl prodejní cenu za m2 ve výši 1.000,- Kč, p. Munzar ve výši 1.100,- Kč za m2. Proběhla diskuze a 
hlasování.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje záměr prodeje nemovitosti č.p. 49 včetně dvora ve výši 2,7mil. Kč a záměr 
prodeje 4 stavebních pozemků ve výši 1tis. Kč za m2.    
 

Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 1   Zdrželi se: 0 
Usnesení č.  11 bylo schváleno.  
 
 



13. Různé 
 

13 a) Sousedské posezení   
Zastupitelstvo obce Sobčice schválilo uspořádání sousedského posezení dne 3.9.2022. Bližší informace budou 
upřesněny v průběhu léta.  
 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje uspořádání sousedského posezení dne 3.9.2022. 
 
Výsledek hlasování:  Pro: 6  Proti:  0 Zdrželi se:  0 
Usnesení č. 12 bylo schváleno.  
 
 
 

14. Závěr 
Předsedající ukončil zasedání a poděkovat všem přítomným za účast.  
 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání  
3) Rozpočtové opatření obce Sobčice č. 3 
4) Střednědobý výhled rozpočtu obce Sobčice do r. 2026  
 



 

SOUHRN USNESENÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE SOBČICE 

ze dne 22.6.2022 
 

- č. 4/1/2022 určuje ověřovatele zápisu M. Munzara a L. Petrovou a zapisovatele P. Barešovou, 

- č. 4/2/2022 schvaluje program zasedání,  

- č. 4/3/2022 schvaluje Závěrečný účet obce Sobčice za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2021 s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, 
 

- č. 4/4/2022 Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje Účetní závěrku obce Sobčice za rok 2021: 
- ve výši nákladů:  3.502.447,96 Kč 

- ve výši výnosů:  6.049.969,41 Kč 

- ve výši hospodářského výsledku za rok 2021: 2.547.521,45 Kč,   

-  

- č. 4/5/2022 schvaluje Účetní závěrku za příspěvkovou organizaci MŠ Sobčice za rok 2021, 

 

- č. 4/6/2022 schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Sobčice do r. 2026, 

 

- č. 4/7/2022 schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku o 48 103 Kč Mateřské škole, Sobčice, příspěvková 
organizace, 

-  

 

- č. 4/8/2022 schvaluje vrácení finančních prostředků získaných z POV KHK, číslo smlouvy 21POVU1-066, ve výši 
56tis. Kč KÚ KHK, v případě nedodržení termínu dodání 2ks rozcestníků a hmyzích domečků dodavatelem do 
31.8.2022, 

-  
- č. 4/9/2022 schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2022 obce Sobčice,  

 
 

- č. 4/10/2022 schvaluje nákup 6ks hadic a 1ks sacího koše ve výši 33.079,- Kč pro SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Sobčice,   
 

- č. 4/11/2022 schvaluje záměr prodeje nemovitosti č.p. 49 včetně dvora ve výši 2,7mil. Kč a záměr prodeje 4 
stavebních pozemků ve výši 1tis. Kč za m2, 

 
- č. 3/12/2022 schvaluje uspořádání sousedského posezení dne 3.9.2022.  

 
 

 

 

 Zápis byl vyhotoven dne: 23.6.2022  Zapisovatel: Petra Barešová 

 
Ověřovatelé:             M. Munzar     …........................................... 
 

        L. Petrová   ............................................... 
 

 

Starostka:                  Petra Barešová   ............................................... 


