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Obec Sobčice  
Zastupitelstvo obce Sobčice 
 

Zápis č. 2/2023 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobčice, 

konaného dne 22.2.2023, od 19 hodin v budově OÚ Sobčice. 
 
 

• Zasedání bylo řádně svoláno 
• Počet zúčastněných zastupitelů obce: V. Danková, M. Kareš, M. Luňák, S. Fikarová, Z. Kumsta, Š. 

Bílek (6 z celkového počtu 7 členů zastupitelstva).  
• Ověřovatelé zápisu: Š. Bílek, S. Fikarová 
• Zapisovatel: V. Danková 
• Omluveni: A. Krejcar 

 
1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Sobčice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19 hodin 
starostkou obce V. Dankovou (dále jako „předsedající“). Předsedající přivítal všechny přítomné a 
konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. 

 
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Š. Bílka a S. Fikarovou a zapisovatelem V. Dankovou. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sobčice určuje ověřovateli zápisu S. Fikarovou a Š. Bílka a zapisovatelem V. 
Dankovou. 
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. Nebyly vzneseny žádné 
připomínky, proto předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje následující program zasedání: 

I. Zahájení 
II. Záměr opravy budovy Sobčice č.p. 49 
III. Záměr rekonstrukce Mateřské školy Sobčice 
IV. Snížení nejvyššího povoleného počtu dětí Mateřské školy Sobčice rejstříku škol a školských 

zařízení 
V. Povolení k převodu nerozděleného hospodářského výsledku zisku za rok 2022 – Mateřská 

škola Sobčice 
VI. Návrh rozpočtu Mateřské školy Sobčice, příspěvková organizace, na rok 2023 - schválení 
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VII. Návrh rozpočtu obce Sobčice na rok 2023 - schválení 
VIII. Obecně závazná vyhláška obce Sobčice o místním poplatku z pobytu - schválení 
IX. Obecně závazná vyhláška obce Sobčice o společném školském obvodu spádové základní školy 

– Základní škola a mateřská škola Chomutice - schválení 
X. Různé  
XI. Závěr 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje program dnešního zasedání.  
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti:   0  zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 

I. Záměr opravy budovy Sobčice č.p. 49 
 
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce Sobčice se záměrem opravy budovy Sobčice č.p. 49 za 
účelem vybudování nového obecního úřadu. Byl sdělen výsledek neoficiální ankety, ve které bylo 
zjištěno, že 41 domácností je pro opravu tohoto objektu a 5 proti. Pro rok 2023 se předpokládají 
výdaje ve výši 3 milionů Kč na tuto opravu. Celkový rozpočet na opravu tohoto objektu se v současné 
době zpracovává a po finalizaci budou obyvatelé obce Sobčice o jeho podobě informováni. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje záměr opravy budovy Sobčice č.p. 49.  
Výsledek hlasování:  pro:    proti: 0    zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 

II. Záměr rekonstrukce Mateřské školy Sobčice 
 
Předsedající seznámil zastupitelstvo se záměrem rekonstrukce Mateřské školy Sobčice – výměnu 
plynového kotle a nové ústřední topení a zateplení stropů školky. Předpokládá se výdaj na tuto 
rekonstrukci ve výši 1 milionu Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje záměr rekonstrukce Mateřské školy Sobčice. 
Výsledek hlasování:  pro: 6    proti: 0    zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 

III. Snížení nejvyššího povoleného počtu dětí Mateřské školy Sobčice v rejstříku 
škol a školských zařízení  

 
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce Sobčice se žádostí o snížení nejvyššího povoleného počtu 
dětí Mateřské školy Sobčice v rejstříku škol a školských zařízení, z 28 na 24 dětí. Hlavní důvodem byl 
uveden nedostatek prostoru, materiálního zabezpečení a hygienického zařízení pro zřízení druhé 
třídy, a také pro kvalitní a individuální vzdělávání všech dětí této smíšené jednotřídní mateřské 
školy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje snížení nejvyššího povoleného počtu dětí Mateřské školy 
Sobčice v rejstříku škol a školských zařízení, z 28 na 24 dětí. 
Výsledek hlasování:  pro: 6   proti: 0    zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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IV. Povolení k převodu nerozděleného hospodářského výsledku zisku za rok 
2022 – Mateřská škola Sobčice 

 
Zastupitelstvo obce Sobčice bylo předsedajícím seznámeno se žádostí o povolení k převodu 
nerozděleného hospodářského výsledku zisku za rok 2022 Mateřské školy Sobčice. Nerozdělený 
hospodářský výsledek zisku za rok 2022 činí 20.024,94 Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje převod nerozděleného hospodářského výsledku zisku za rok 
2022 Mateřské školy Sobčice. 
Výsledek hlasování:  pro: 6    proti:  0 zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno.  
 

V. Návrh rozpočtu Mateřské školy Sobčice, příspěvková organizace, na rok 2023 
- schválení 

 
Zastupitelstvo obce Sobčice bylo seznámeno s návrhem rozpočtu příspěvkové organizace, Mateřské 
školy Sobčice, na rok 2023. Předpokládané celkové náklady se počítají ve výši 490 012 Kč, celkové 
výnosy se předpokládají na 484 012 Kč, z toho činí školné 28 000 Kč a příspěvek zřizovatele na provoz 
ve výši 456 012 Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje rozpočet Mateřské školy Sobčice, příspěvkové organizace, 
na rok 2023. 
Výsledek hlasování:  pro: 6    proti: 0    zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno.  
 

VI. Návrh rozpočtu obce Sobčice na rok 2023 - schválení 
 
Zastupitelstvo obce Sobčice bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce Sobčice na rok 2023. 
Předpokládané celkové výdaje se počítají ve výši 8 642 435 Kč, celkové příjmy se předpokládají na 
8 791 008 Kč. Rozpočet byl navržen jako přebytkový. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na 
elektronické úřední desce dne 6.2.2023. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje rozpočet obce Sobčice na rok 2023. Rozpočet byl schválen 
jako přebytkový. 
Výsledek hlasování:   Pro: 6   Proti: 0   zdrželi se: 0 
 Usnesení č. 8 bylo schváleno.  
 

VII. Obecně závazná vyhláška obce Sobčice o místním poplatku z pobytu - 
schválení 

 
Zastupitelstvo obce Sobčice bylo seznámeno předsedajícím o obecně závazné vyhlášce obce Sobčice o 
místním poplatku z pobytu. Obec vydáním této vyhlášky bude mít evidenci ubytovaných osob 
v rekreačních objektech a současně bude vybírán poplatek ve výši 5 Kč za osobu za každý započatý 
den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Dosud nebylo obdrženo vyjádření Ministerstva vnitra ČR 
k návrhu vyhlášky, proto bylo zastupitelstvo obce vyzváno k odkladu schválení této vyhlášky na příští 
zasedání zastupitelstva obce Sobčice. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sobčice odkládá schválení Obecně závazné vyhlášky obce Sobčice o místním 
poplatku z pobytu na příští zasedání zastupitelstva obce Sobčice 
Výsledek hlasování:   Pro: 6  Proti: 0   zdrželi se: 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 
VIII. Obecně závazná vyhláška obce Sobčice o společném školském obvodu 

spádové základní školy – Základní škola a mateřská škola Chomutice - 
schválení 

Zastupitelstvo obce Sobčice bylo seznámeno předsedajícím o obecně závazné vyhlášce obce Sobčice o 
společném školském obvodu spádové základní školy – Základní škola a mateřská škola Chomutice. 
Vydáním této vyhlášky bude dokončovat vytvoření společného školského obvodu, který je obec 
povinna zřídit na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dosud nebylo obdrženo vyjádření Ministerstva vnitra 
ČR k návrhu vyhlášky, proto bylo zastupitelstvo obce vyzváno k odkladu schválení této vyhlášky na 
příští zasedání zastupitelstva obce Sobčice. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sobčice odkládá schválení Obecně závazné vyhlášky obce Sobčice o společném 
školském obvodu spádové základní školy – Základní škola a mateřská škola Chomutice na příští 
zasedání zastupitelstva obce Sobčice. 
Výsledek hlasování:   pro: 6    proti: 0     zdrželi se: 0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 

IX. Různé 
 
Předsedající informoval přítomné občany o výsledku výběrového řízení na pozici „Pracovník údržby 
veřejné zeleně“ a „Pracovník na úklid obecního úřadu a veřejných prostor“. Na pozici „Pracovník 
údržby veřejné zeleně“ byli přihlášeni 4 zájemci. Zastupitelstvo obce Sobčice určilo pana Marek Bareš 
a pana Martin Munzar jako pracovníky údržby veřejné zeleně. Na pozici „Pracovník na úklid obecního 
úřadu a veřejných prostor“ byly přihlášeny 3 zájemkyně. Zastupitelstvo obce určilo paní Marcelu 
Karešovou jako pracovnici na úklid obecního úřadu a veřejných prostor. Všem zúčastněným 
zastupitelé obce Sobčice děkují. 
 
Proběhla diskuse týkající se návrhu rozpočtu obce Sobčice. Obyvatelé byli informováni, že byl oficiální 
návrh rozpočtu řádně vyvěšen, jehož podoba byla před uveřejněním konzultována s pracovníky 
finančního auditu. Obyvatelé byli během zasedání informováni o významných položkách rozpočtu, 
které se oproti minulým letům liší (předpokládané náklady na opravu budovy č.p. 49, předpokládané 
náklady na rekonstrukci školky Mateřské školy Sobčice, rozpočet Mateřské školy Sobčice). Návrh 
rozpočtu obce pro rok 2023 byl i po schůzi konané dne 22.2.2023 konzultován s pracovníky finančního 
auditu, zastupitelstvu bylo doporučeno vyvěsit schválený rozpočet v podobě, v jaké byl návrh 
rozpočtu. Pokud budou mít obyvatelé Sobčic dotazy k rozpočtu, mohou samozřejmě v úředních 
hodinách navštívit obecní úřad, kde jim bude na vyžádání předán podrobný rozpočet obce.  
 
Obyvatelé obce oponovali, že rekonstrukce Mateřské školy Sobčice není potřeba. V mateřské škole se 
nacházejí stará akumulační kamna, díky rekonstrukci se předpokládá snížení spotřeby energie, 
zvýšení hygienických podmínek ve vytápěném prostoru (sníží se prodění části vyfukovaných z kamen) 
a zvýšení bezpečnosti přítomných dětí. Došlo k diskuzi ohledně zbytečnosti rekonstrukce z důvodu 
možného uzavření mateřské školy kvůli nedostatečnému počtu dětí. Tento jev se v budoucnu 
nepředpokládá, jelikož jsou plánovány v obci výstavby rodinných domů ve vlastnictví mladých rodin 
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a předpokládá se růst obce, je zajištěno perspektivní vedení mateřské školy paní ředitelkou 
Marečkovou, navíc budova mateřské školy je ve vlastnictví obce a povinností obce je se o svůj majetek 
starat. 
 
Obyvatelé se tázali na opravu budovy s č.p. 49. Na budově začali přípravné práce. Bylo provedeno 
poptávkové řízení na přípravné práce, ve kterém byly porovnány nabídky 3 firem. O výši nákladu na 
tyto přípravné práce budou obyvatelé informováni po přesném vyčíslení reálných nákladů. Dále 
proběhlo poptávkové řízení na vypracování projektové dokumentace (včetně rozpočtu na kompletní 
opravu budovy). Ze 3 firem byl vybrán pan Martin Vojtíšek a momentálně čekáme na zpracování 
projektové dokumentace a hlavně na rozpočet opravy, o kterém budou obyvatelé Sobčic informováni. 
Obyvatelé obce byli dále spraveni o tom, že nadále se snaží zastupitelé vyhledat možnosti dotace pro 
opravu budovy. Po obdržení projektové dokumentace a stavebního povolení začnou stavební práce. 
 
Zastupitelé obce byli tázáni obyvateli, co je v plánu s kanalizací obce. Momentálně jsou poptávány 
kamerové záběry z průzkumu kanalizace, aby mohly být vyhodnoceny nejvíce zničené části kanalizace, 
u kterých by měla započít oprava. Kamerové záznamy byly vyhotoveny, ale bohužel se poškodily a 
ztratily, a proto poptáváme originály u zhotovitele. Dále byl vyzván Krajský úřad Královehradeckého 
kraje k vyjádření ke způsobu odkanalizování a čištění odpadních vod obce Sobčice, a současně bylo i 
osobně diskutováno s paní Ing. Kateřinou Melnykovou (odbor ŽP, Hořice). V současné době dle zákon 
č. 20/2004 Sb. (Vodní zákon) je povinnost zajistit odkanalizování a čištění jejich odpadních vod nad 
2000 ekvivalentních obyvatel. Což je, jak se zastupitelé obce dozvěděli u paní Melnykové, i v současné 
době problém a stále v některých obcích nad 2000 obyvatel není tento stav vyřešen (důvodem jsou 
nedostatečné dotace). Z tohoto důvodu byla pro obec Sobčice zdůrazněna potřeba pravidelného 
vyvážení septiků a oprava stávající kanalizace, což umožní současně opravu chodníků. 
 
Panem Markem Barešem byli zastupitelé obce upozorněni na to, že stávající výzbroj hasičské jednotky 
Sobčice je v přípustném a dobré stavu pro činnost, ale stále zůstává nezajištěno personální řízení 
jednotky. Zastupitelé obce byli vyzváni k informování o skutečné peněžité částce za zajištění 
protipožární jednotky obce Sobčice jednotkou SDH Ostroměř. Zastupitelé obce budou informovat 
obyvatele o skutečné částce až budou mít k dispozici smlouvu. 
 

 
X.  Závěr 

 
Předsedající pozval přítomné občany na dětský karneval konaný 25.2. 2023 od 14hodin na sále 
obecního hostince v Sobčicích, dále informoval o možnosti využití programu Nová zelená úsporám 
light, která je určena pro žadatele, kteří pobírají starobní důchod (a všichni členové domácnosti), nebo 
invalidní důchod 3. stupně nebo pobírají příspěvek na bydlení. Předsedající informoval přítomné 
občany o možnosti využití příspěvku na bydlení.  
 
Přílohy zápisu: 
1. Prezenční listina 
2. Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání  
3. Snížení nejvyššího povoleného počtu dětí Mateřské školy Sobčice rejstříku škol a školských 

zařízení 
4. Povolení k převodu nerozděleného hospodářského výsledku zisku za rok 2022 – Mateřská škola 

Sobčice 
5. Rozpočet Mateřské školy Sobčice, příspěvková organizace, na rok 2023 
6. Rozpočet obce Sobčice na rok 2023 

 




