Obec Sobčice
Zastupitelstvo obce Sobčice
Zápis č. 6/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobčice,
konaného dne 8.9.2021, od 19 hodin v budově OÚ Sobčice.
•
•
•
•
•

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

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 přítomni jsou 4 členové
zastupitelstva (z celkového počtu 6 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Omluven byl
L. Smolík.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu J. Hetfleišovou 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 J. Hetfleišovou a M. Munzara a zapisovatelem P. Barešovou.
Výsledek hlasování: Pro 4
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 o bod č. 5) Dotace – obnova
sochy sv. J.N., o bod č. 6) Dotace – POV KHK r. 2021, o bod 7) Rozpočtové opatření č. 5, o bod č. 8) Žádost o finanční
dar a o bod 9) Zpracování směrnic a dokumentace BOZP. Předsedající dal hlasovat o novém návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje následující program zasedání:
4) Demolice hospodářských budov u č.p. 49 – výběr dodavatele
5) Dotace – obnova sochy sv. J.N.
6) Dotace – POV KHK r. 2021
7) Rozpočtové opatření č. 6
8) Žádost o finanční dar
9) Zpracování směrnic a dokumentace BOZP
10) Různé
11) Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje program dnešního zasedání.
Výsledek hlasování: pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4. Demolice hospodářských budov u č.p. 49 – výběr dodavatele
V termínu od 11.8.2021 do 7.9.2021 byla na pevné i elektronické úřední desce vyvěšena veřejná zakázka malého
rozsahu s názvem „Demolice hospodářských budov u rodinného domu č.p. 49“ včetně všech příloh. Lhůta pro podání
nabídek končila dnem 7.9.2021 ve 13 hodin. Obec Sobčice neobdržela žádnou cenovou nabídku, tudíž veřejná zakázka
byla zrušena. Proběhla diskuze.

Byly projednány a schváleny nové podmínky/postup „Demolice hospodářských budov u RD č.p. 49“:
- s firmou KRAJČ – STAVITELSTVÍ s.r.o., se sídlem Staré Jesenčany 98, 530 02 Staré Jesenčany, IČ: 27491871,
bude uzavřena „Smlouva o dílo“ na zakázku s názvem „Demolice hospodářských budov u RD č.p. 49“, ve které
se zhotovitel zavazuje provést demolici hospodářských budov u RD č.p. 49 včetně odvozu a řádné likvidace
z demolice získané stavební sutě a stavebního materiálu, včetně odvozu a řádné likvidace věcí/materiálu
nacházejícího se v likvidovaných objektech
- cena za provedení díla bude činit 1,- Kč + DPH ve stanovené sazbě
- demolice bude provedena podle dokumentace
- vratná kauce ve výši 50.000,- Kč
- termín realizace – 3 měsíce od podpisu „Smlouvy o dílo“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje nové podmínky „Demolice hospodářských budov u RD č.p. 49“:
- uzavření Smlouvy o dílo č. 8.9.2021/6/3/2021 s firmou KRAJČ – STAVITELSTVÍ s.r.o., se sídlem Staré
Jesenčany 98, 530 02 Staré Jesenčany, IČ: 27491871, ve které se sjednává závazek zhotovitele provést
demolici hospodářských budov u RD č.p. 49 včetně odvozu a řádné likvidace z demolice získané stavební
sutě a stavebního materiálu, včetně odvozu a řádné likvidace věcí/materiálu nacházejícího se
v likvidovaných objektech,
- cenu za provedení díla ve výši 1,- Kč + DPH ve stanovené sazbě
- vratnou kauci ve výši 50.000,- Kč
- termín realizace – 3 měsíce od podpisu „Smlouvy o dílo“
Výsledek hlasování: pro: 4
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

5. Dotace – Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého
Zastupitelstvo obce Sobčice bylo seznámeno s Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR o poskytnutí příspěvku na obnovu
nemovité památky – sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého, rejstř. č. ÚSKP 33065/6-1377, k.ú. Sobčice, obec Sobčice,
okres Jičín, kraj Královéhradecký.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice bere na vědomí dokument „Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o poskytnutí příspěvku
na obnovu nemovité památky – sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého, rejstř. č. ÚSKP 33065/6-1377 a zároveň
schvaluje přijetí účelového finančního příspěvku ve výši 82tis. Kč.
Výsledek hlasování: pro: 4
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

6. Dotace – POV KHK r. 2021
Zastupitelstvo obce Sobčice bylo seznámeno s přijetím účelového finančního příspěvku ve výši 56tis. Kč, který obec
obdržela na svůj účet vedený u ČNB od KÚ KHK na realizaci projektu z Programu obnovy venkova 212POVU1 s názvem
„Podpora sportovních a volnočasových aktivit v obci Sobčice“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje přijetí účelového finančního příspěvku ve výši 56tis. Kč na realizaci projektu
s názvem „Podpora sportovních a volnočasových aktivit v obci Sobčice“.
Výsledek hlasování: pro: 4
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

7. Rozpočtové opatření č. 5
Zastupitelstvo obce Sobčice bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 5, které bude součástí tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5 obce Sobčice.
Usnesení č. 6.

8. Žádost o finanční dar
Zastupitelstvo obce Sobčice bylo seznámeno s žádostí o finanční dar ve výši 4500,- Kč od firmy NAŠE ODPADKY, z.s. se
sídlem Uherčice 339, 691 62 Uherčice, IČ: 10722289. Finanční dar by byl použit na financování činností tohoto spolku.
Proběhla diskuze a hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice neschvaluje finanční dar ve výši 4500,- Kč firmě NAŠE ODPADKY, z.s., IČ: 10722289.
Hlasování: pro: 4
proti: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

zdržel se: 0

9. Zpracování směrnic + dokumentace BOZP
Zastupitelstvo obce Sobčice projednalo a poté schválilo zpracování potřebných směrnic a dokumentace BOZP, která
buď na obecním úřadě zcela chybí, nebo je už zastaralá a je nutná její aktualizace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje zpracování potřebných směrnic a dokumentace BOZP dle současné platné
legislativy.
Hlasování: pro: 4
proti: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

zdržel se: 0

10. Různé
10a) NÁKUP 2ks STŘÍŠEK
Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí a zaměstnanců MŠ Sobčice byly z budovy odstraněny 2 stříšky, které byly
nainstalovány u zadního vstupu do budovy MŠ a bytu. Zastupitelé projednali a poté schválili nákup nových stříšek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje nákup 2ks stříšek nad zadní vchody budovy MŠ a obecního bytu.
Výsledek hlasování: Pro: 4
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

10b) Žádost o závazné stanovisko
Obec Sobčice obdržela od MěÚ Hořice „Žádost o závazné stanovisko“ (pozn.: k připojení nově zřizovaných pozemních
komunikací na stávající dopravní infrastrukturu obce Sobčice). Stanovisko se týká stavby s názvem „Komunikace pro
zástavbu 9 RD v obci Sobčice“ (pozn.: lokalita bývalý mlýn). Protože se jedná o velmi složitou situaci, bylo navrženo
starostkou obce využít právnických služeb. Proběhla diskuze a hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje prokonzultovat vydání závazného stanoviska ke stavbě s názvem „Komunikace
pro zástavbu 9 RD v obci Sobčice“ s právníkem.
Výsledek hlasování: Pro: 4
Proti: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

11. 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. 5

SOUHRN USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE SOBČICE
ze dne 8.9.2021
-

č. 6/1/2021 určuje ověřovatele zápisu J. Hetfleišovou a M. Munzara a zapisovatele P. Barešovou,

-

č. 6/2/2021 schvaluje program zasedání,

-

č. 6/3/2021 schvaluje nové podmínky „Demolice hospodářských budov u RD č.p. 49“:
- uzavření Smlouvy o dílo č. 8.9.2021/6/3/2021 s firmou KRAJČ – STAVITELSTVÍ s.r.o., se sídlem Staré
Jesenčany 98, 530 02 Staré Jesenčany, IČ: 27491871, ve které se sjednává závazek zhotovitele provést
demolici hospodářských budov u RD č.p. 49 včetně odvozu a řádné likvidace z demolice získané
stavební sutě a stavebního materiálu, včetně odvozu a řádné likvidace věcí/materiálu nacházejícího se
v likvidovaných objektech,
- cenu za provedení díla ve výši 1,- Kč + DPH ve stanovené sazbě
- vratnou kauci ve výši 50.000,- Kč
- termín realizace – 3 měsíce od podpisu „Smlouvy o dílo“
- č. 6/4/2021 bere na vědomí dokument „Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o poskytnutí příspěvku na obnovu
nemovité památky – sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého, rejstř. č. ÚSKP 33065/6-1377 a zároveň
schvaluje přijetí účelového finančního příspěvku ve výši 82tis. Kč,

-

č. 6/5/2021 schvaluje přijetí účelového finančního příspěvku ve výši 56tis. Kč na realizaci projektu s názvem
„Podpora sportovních a volnočasových aktivit v obci Sobčice“,

-

č. 6/6/2021 bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5 obce Sobčice,

-

č. 6/7/2021 neschvaluje finanční dar ve výši 4500,- Kč firmě NAŠE ODPADKY, z.s., IČ: 10722289,

-

č. 6/8/2021 schvaluje zpracování potřebných směrnic a dokumentace BOZP dle současné platné legislativy,
- č. 6/9/2021 schvaluje nákup 2ks stříšek nad zadní vchody budovy MŠ a obecního bytu,

-

č. 6/10/2021 schvaluje prokonzultovat vydání závazného stanoviska ke stavbě s názvem „Komunikace pro
zástavbu 9 RD v obci Sobčice“ s právníkem.

Zápis byl vyhotoven dne: 10.9.2021

Zapisovatel: Petra Barešová

Ověřovatelé:

J. Hetfleišová

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

M. Munzar

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

Starostka:

Petra Barešová

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

