
               Obec Sobčice  
Zastupitelstvo obce Sobčice 
 

Zápis č. 2/2022 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobčice, 

konaného dne 22.3.2022 od 19,15 hod. v budově OÚ Sobčice. 
 

• Zasedání bylo řádně svoláno 

• Počet zúčastněných zastupitelů obce: M. Munzar, J. Hetfleišová, L. Petrová, L. Smolík, M. Jebavý 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 19,15 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 M. Munzara a L. Petrovou 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 M. Munzara a L. Petrovou 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. Protože nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění programu OZ, 
předsedající dal hlasovat o návrhu programu.   
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje následující program zasedání: 

 

4) Žádosti o finanční dar  
5) Výběr dodavatele – obnova Panny Marie 
6) Pomoc Ukrajině – vybudování ubytování v budově sportovního areálu  
7) Různé – Záměr směna nemovitého majetku  
8) 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. Žádosti o finanční dar     
 

Zastupitelstvo obce Sobčice bylo seznámeno se 3 žádostmi o finanční dar, od: 
- Českého rybářského svazu, z.s., MO Ostroměř, ve výši 5tis. Kč,  
- organizace Sportem proti bariérám, z.s., Nová Paka, ve výši 12tis. Kč, 
- organizace Linka bezpečí, z.s., Praha, ve výši 3tis. Kč.  

 
 Byl podán návrh zachovat výši finančního daru z roku 2021. Proběhla diskuze a hlasování.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar organizaci Český rybářský svaz, z.s., MO Ostroměř ve výši 4.000,- Kč, dále 
organizaci Sportem proti bariérám, z.s. ve výš 5.000,- Kč a organizaci Linka bezpečí, z.s. ve výši 3.000,- Kč.  
 
 



Výsledek hlasování:  pro: 6    proti: 0    zdržel se: 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 

5. Výběr dodavatele – obnova Panny Marie  
 

Zastupitelstvo obce Sobčice projednalo a poté schválilo dodavatele na restaurování sochy Panny Marie, na kterou se 
obec snažila získat finanční prostředky z Ministerstva zemědělství ČR. Žádost o dotaci prošla kladně administrativní 
kontrolou. Nyní se čeká na Rozhodnutí o přidělení dotace. Po obdržení tohoto Rozhodnutí bude uzavřena Smlouva o 
dílo. Nejnižší cenovou nabídku na restaurování této památky předložila Bc. Tereza Bartošová ve výši 180tis. Kč. 
Proběhla diskuze a hlasování.   
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele na restaurování sochy Panny Marie, a to Bc. Terezu Bartošovou, se 
kterou bude uzavřena Smlouva o dílo.    
 
Výsledek hlasování:  pro: 6    proti: 0    zdržel se: 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 

6. Pomoc Ukrajině – vybudování ubytování v budově sportovního areálu  
 

Toto téma bylo již řešeno a projednáváno na neoficiálním pracovním setkání Zastupitelstva obce Sobčice dne 9.3.2022. 
Hlavním cílem tohoto setkání bylo projednání možností vybudování ubytování v budově sportovního areálu (v pravé a 
levé kabině) a nabídnout tyto prostory uprchlíkům z Ukrajiny. Zastupitelstvu obce byly formou emailu zaslány důležité 
informace o tom, jakou formu pomoci je možné poskytnout. Tyto informace zpracovala paní místostarostka Lenka 
Petrová, která je a nadále bude v úzkém kontaktu s ORP Hořice. Byl stanoven termín řádného veřejného zasedání OZ 
na 22.3.2022.  
 
V tomto tématu diskuze se pokračovalo i v tomto termínu a vzešly konkrétní kroky, které byly všemi zastupiteli 
odsouhlaseny: 

- instalace vnitřních žaluzií na okna (v pravé i levé kabině) 
- vybudování ubytování v pravé i levné kabině 
- drobné instalatérské práce  
- nákup/pořízení nového betonového deklu na septik 
- revize el. rozvodů  
- hlavní kontaktní osoba v oblasti „pomoc uprchlíkům z Ukrajiny“ – za obec Sobčice Bc. Luděk Smolík 
- zástupce hlavní kontaktní osoby – Bc. Jana Hetfleišová 
- vytvoření letáku na „materiální sbírku pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny“ – Bc. Jana Hetfleišová, který bude 

roznesen do schránek všech nemovitostí v obci Sobčice, dále vyvěšen na úřední desce obce a rozeslán formou 
SMS zprávy prostřednictvím mobilní aplikace „Obcenawebu“.  

- v případě, že se na základě vyhlášené sbírky nesejde potřebné vybavení, bude zakoupeno z rozpočtu obce 
(tzn.: sporák-vařič, pračka, drobné domácí potřeby, potraviny, matrace, nábytek, hygienické a úklidové 
prostředky).  

 
Dne 26.3.2022 proběhne úklid kabin. O týden později 2.4.2022 od 10hod. na hřišti proběhne sběr materiální pomoci 
(viz leták). Další potřebné věci budou řešeny kontinuálně tak, jak budou přicházet z „vyšších míst“.  
 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje: 

- instalaci vnitřních žaluzií na okna (v pravé i levé kabině) 
- vybudování ubytování v pravé i levné kabině 
- drobné instalatérské práce  
- revizi el. rozvodů  
- hlavní kontaktní osobu v oblasti „pomoc uprchlíkům z Ukrajiny“ za obec Sobčice – Bc. Luděk Smolík 
- zástupce hlavní kontaktní osoby – Bc. Jana Hetfleišová 
- vytvoření letáku na „materiální sbírku pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny“ – Bc. Jana Hetfleišová, který bude 

roznesen do schránek všech nemovitostí v obci Sobčice, dále vyvěšen na úřední desce obce a rozeslán formou 
SMS zprávy prostřednictvím mobilní aplikace „Obcenawebu“.  

- nákup potřebného vybavení pro vybudování ubytování v budově sportovního areálu v případě, že se toto 
vybavení nesejde z vyhlášené sbírky).  



 
Výsledek hlasování:   Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 
  

7. Různé   
 

7a) Záměr směna nemovitého majetku  
Dne 23.2.2022 pod číslem usnesení č. 01/03/2022 byl Zastupitelstvem obce Sobčice schválen „Záměr – směnit 
nemovitý majetek“. Tento záměr byl řádně vyvěšen na pevné i elektronické úřední desce obce, tzn.: od 1.3.2022 do 
22.3.2022. Nebyly vzneseny žádné připomínky, proto znění záměru zůstává beze změny a v této podobě je 
schválen/přijat Zastupitelstvem obce Sobčice.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje podobu „Záměru směnit nemovitý majetek“, který byl vyvěšen na úřední desce 
obce v období od 1.3.2022 do 22.3.2022.   

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

 

8. Závěr  
Předsedající ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.  
 
 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání 
 



 

 
SOUHRN USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE SOBČICE 
ze dne 22.3.2022 

 
 

- č. 02/01/2022 určuje ověřovatele zápisu M. Munzara a L. Petrovou a zapisovatele P. Barešovou, 

- č. 02/02/2022 schvaluje program zasedání,  

- č. 02/03/2022 schvaluje finanční dar organizaci Český rybářský svaz, z.s., MO Ostroměř ve výši 4.000,- Kč, dále 
organizaci Sportem proti bariérám, z.s. ve výš 5.000,- Kč a organizaci Linka bezpečí, z.s. ve výši 3.000,- Kč, 
 

- č. 02/04/2022 schvaluje výběr dodavatele na restaurování sochy Panny Marie, a to Bc. Terezu Bartošovou, se 
kterou bude uzavřena Smlouva o dílo, 

 
 

- č. 02/05/2022 schvaluje schvaluje: 
- instalaci vnitřních žaluzií na okna (v pravé i levé kabině) 
- vybudování ubytování v pravé i levné kabině 
- drobné instalatérské práce 
- nákup/pořízení nového betonového deklu na septik 
- revizi el. rozvodů  
- hlavní kontaktní osobu v oblasti „pomoc uprchlíkům z Ukrajiny“ za obec Sobčice – Bc. Luděk Smolík 
- zástupce hlavní kontaktní osoby – Bc. Jana Hetfleišová 
- vytvoření letáku na „materiální sbírku pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny“ – Bc. Jana Hetfleišová, který 

bude roznesen do schránek všech nemovitostí v obci Sobčice, dále vyvěšen na úřední desce obce a 
rozeslán formou SMS zprávy prostřednictvím mobilní aplikace „Obcenawebu“.  

- nákup potřebného vybavení pro vybudování ubytování v budově sportovního areálu v případě, že se 
toto vybavení nesejde z vyhlášené sbírky).  

-  
 

- č. 02/06/2022 schvaluje podobu „Záměru směnit nemovitý majetek“, který byl vyvěšen na úřední desce obce 
v období od 1.3.2022 do 22.3.2022. 

 
 
 
 

 

 

 Zápis byl vyhotoven dne: 25.3.2022  Zapisovatel: Petra Barešová 

 
Ověřovatelé:             M. Munzara     …........................................... 
 

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

 

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


