Obec Sobčice
Zastupitelstvo obce Sobčice
Zápis č. 3/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobčice,
konaného dne 16.6.2021, od 19 hodin v budově OÚ Sobčice.
•
•
•
•
•

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

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 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 bod č. 12) Záměr prodeje pozemku p.č.
694/19 v obci Sobčice, k.ú. Sobčice.
Předsedající dal hlasovat o novém návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje následující program zasedání:
4) Závěrečný účet obce Sobčice za rok 2020 – schválení
5) Účetní závěrka obce Sobčice za rok 2020 – schválení
6) Účetní závěrka za příspěvkovou organizaci MŠ Sobčice – schválení
7) Prodej plastového septiku
8) Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MZe
9) Vobořilův statek
10) Rozpočtové opatření obce Sobčice č. 3/2021
11) POV KHK r. 2021 – dotace
12) Záměr prodeje pozemku p.č. 694/19 v obci Sobčice, k.ú. Sobčice
13) Různé: zaměření pozemku u rybníka pro pálení větví, projekt „Nová zahrada MŠ Sobčice“, obnova oplocení kolem
Pomníku padlým
14) 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. Závěrečný účet obce Sobčice za rok 2020 – schválení
Starostka obce předložila ZO návrh závěrečného účtu za rok 2020, kde jednotlivé položky a přílohy vysvětlila, a zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, které provedli pracovníci Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, oddělení kontroly obcí ve dne 30.3.2021 (pozn.: provedeno elektronickým způsobem, bez kontroly na místě).
Výše uvedený závěrečný účet ZO jednomyslně schvaluje bez výhrad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje Závěrečný účet obce Sobčice za rok 2020 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro: 4
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

5. Účetní závěrka obce Sobčice za rok 2020 - schválení
Starostka zastupitelům předložila účetní závěrku obce Sobčice za rok 2020. Podkladem pro schválení účetní závěrky
byly účetní výkazy sestavené k 31.12.2020 – Výkaz Fin, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Inventarizační zpráva a
zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2020. 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 2020:
- ve výši nákladů:
3.836.775,40 Kč
- ve výši výnosů:
5.753.141,86Kč
- ve výši hospodářského výsledku za rok 2020: 1.916.366,46 Kč.
Hospodářský výsledek bude v nejbližším účetním období přeúčtován na účet 432 – Výsledek hospodaření předchozích
účetních období.
Výsledek hlasování: pro: 4
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

6. Účetní závěrka za příspěvkovou organizaci MŠ Sobčice - schválení
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje účetní závěrku za příspěvkovou organizaci MŠ Sobčice za rok 2020. 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 2020.
Výsledek hlasování: pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7. Prodej plastového septiku
Na minulém zasedání Zastupitelstva obce Sobčice dne 21.4.2021 byl projednán a poté schválen „Záměr prodeje
plastové odpadní jímky o objemu 5 m3“ za cenu 10.000,- Kč. Záměr byl řádně vyvěšen na pevné i elektronické úřední
desce obce. Obec Sobčice obdržela jednu žádost na odkup této odpadní jímky, a to od p. Daniela Morkse, bytem:
Lískovice 80, 508 01 Hořice. Proběhla diskuze a hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje prodej plastové odpadní jímky o objemu 5 m3 p. Danieli Morksovi, bytem
Lískovice 80, 508 01 Hořice za cenu 10tis. Kč, s kterým bude uzavřena Kupní smlouva č. 3/6/2021/16.6.2021.
Výsledek hlasování: Pro: 4
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

8. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MZe
Zastupitelstvo obce Sobčice bylo seznámeno s Registrací akce s názvem „Obnova Morového a Centrálního křížku v obci
Sobčice“ a Rozhodnutím o poskytnutí dotace od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 190.998,- Kč. Termín realizace r.
2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice bere na vědomí dokument „Registrace akce s názvem Obnova Morového a Centrálního
křížku v obci Sobčice a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 190.998,- Kč.
Usnesení č. 7 bere na vědomí.

9. Vobořilův statek
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno o stavu akce s názvem „Demolice hospodářských budov u RD č.p. 49“.
Současný stav:
- starostka obce připravuje zadávací dokumentaci včetně výzvy, která bude v nejbližších dnech vyvěšena na
úřední desce obce,
- projektová dokumentace pro vydání Rozhodnutí na demoliční práce byla podána na MěÚ Hořice,
- JUDr. Josefu Šperkovi bylo zadáno sepsání Kupní smlouvy a Smlouvy o dílo.
Byly projednány a schváleny nové podmínky/postup „Demolice hospodářských budov u RD č.p. 49“:
- s vítězným dodavatelem bude uzavřena Smlouva o dílo a zároveň Kupní smlouva, ve které se sjednává závazek
zhotovitele odkoupit všechen materiál z demolice hospodářských budov u RD č.p. 49
- demolice bude provedena podle dokumentace, včetně odvozu a řádné likvidace z demolice získané stavební
sutě a materiálu nacházejícího se v likvidovaných objektech
- vratná kauce ve výši 25.000,- 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“:
- s vítězným dodavatelem bude uzavřena Smlouva o dílo a zároveň Kupní smlouva, ve které se sjednává závazek
zhotovitele odkoupit všechen materiál z demolice hospodářských budov u RD č.p. 49
- demolice bude provedena podle dokumentace, včetně odvozu a řádné likvidace z demolice získané stavební
sutě a materiálu nacházejícího se v likvidovaných objektech
- vratná kauce ve výši 25.000,- Kč
- termín realizace – 3 měsíce od podpisu „Smlouvy o dílo“
Výsledek hlasování: Pro: 4
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

10. Rozpočtové opatření č. 3/2021 obce Sobčice
Zastupitelstvo obce Sobčice bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 3/2021 obce Sobčice. RO č. 3/2021 bude
přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 3/2021 obce Sobčice.
Usnesení č. 9 bere na vědomí.

11. POV KHK r. 2021 – dotace
Starostka obce informovala zastupitele o schválené dotaci ve výši 56tis. Kč z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje 2021, v rámci kterého měly být zakoupené 2 fotbalové branky, basketbalový koš, 2 hmyzí
domečky a infotabule do parčíku. Protože náklady za nákup fotbalových branek a basketbalového koše jsou nižší, než
bylo původně plánováno (pozn.: pospáno v žádosti o dotaci), nejsme schopni dodržet podmínku dotačního titulu minimální výši poskytnuté dotace 50tis. Kč na 1 projekt, tudíž celkové náklady na projekt musí přesáhnout částku
100tis. Kč. Proto se starostka obce obrátila na poskytovatele dotace s žádostí o rozšíření účelu použití dotace z POV
KHK, a to o 2 rozcestníky do obce a nákup basketbalových a fotbalových míčů. Vyjádření od KÚ KHK zatím nemáme.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti o rozšíření účelu použití dotace z POV KHK 2021, a to o nákup
basketbalových a fotbalových míčů a 2 rozcestníků do obce.
Usnesení č. 10 bere na vědomí.

12. Záměr prodeje pozemku p.č. 694/19 v obci Sobčice, k.ú. Sobčice
Zastupitelstvo obce Sobčice projednalo a poté schválilo vyvěšení „Záměru – prodej pozemku p.č. 694/19“ v obci
Sobčice, k.ú. Sobčice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje vyvěšení „Záměru – prodej pozemku p.č. 694/19 v obci Sobčice, k.ú. Sobčice.
Výsledek hlasování: Pro: 4
Proti: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

13. Různé
13 a) ZAMĚŘENÍ POZEMEKU u rybníka
Mnoho let obec Sobčice zajišťovala pálení větví na soukromém pozemku u rybníka „v šutrákách“. Tento prostor byl
na jaře letošního roku zplanýrován firmou ZEAS Podhorní Újezd a obec tak ztratila prostor pro pálení. Byli jsme nuceni
hledat nová řešení a nejschůdnější se nám zdála varianta tato – využít pozemek ve vlastnictví obce, který sousedí těsně
s polní cestou (pozn.: opět prostor v blízkosti rybníka v šutrákách). Dne 17.6.2021 proběhlo zaměření tohoto pozemku
geodetem za účasti majitelů okolních pozemků. Na podzim tohoto roku (pozn.: nejpozději příští rok) bude tento
pozemek oplocen a vydány pravidla užívání tohoto prostoru pro pálení větví obyvateli obce Sobčice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice bere na vědomí informace ohledně zaměření pozemku u rybníka, který bude oplocen a
využíván pro pálení větví.
Usnesení č. 12 bere na vědomí.
13 b) Projekt „Nová zahrada MŠ Sobčice“
Zastupitelstvo obce bylo informováno o stavu realizace projektu s názvem „Nová zahrada MŠ Sobčice“, který je
realizován ze 4. výzvy MAS Podchlumí, z.s., Programu rozvoje venkova. Současný stav: všechny výstupy projektu (tzn.:
nákup herních prvků a mobiliáře, infotabule a mlhoviště) jsou zakoupeny. Nyní se zpracovává Žádost o platbu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice bere na vědomí stav realizace projektu s názvem „Nová zahrada MŠ Sobčice“.
Usnesení č. 13 bere na vědomí.
13 c) Oplocení kolem Pomníku padlým
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovým marketingem na zhotovení nového oplocení kolem Pomníku padlým,
který bude zrestaurován v letošním roce. Na tuto akci obec čerpá finanční prostředky z programu Zachování a obnova
historických hodnot I. Ministerstva obrany. Nejnižší cenovou nabídku podal p. Michal Pour, Podhorní Újezd 113, IČ:
01393529, s kterým bude uzavřena Smlouva o dílo č. 03/14/2021/16.6.2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje zhotovení nového oplocení kolem Pomníku padlým firmou Michal Pour,
Podhorní Újezd 113, IČ: 01393529, se kterou bude uzavřena Smlouva o dílo č. 03/14/2021/16.6.2021.
Výsledek hlasování: Pro: 4
Proti: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

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

SOUHRN USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE SOBČICE
ze dne 16.6.2021
-

č. 3/1/2021 určuje ověřovatele zápisu M. Munzara a L. Petrovou a zapisovatele P. Barešovou,

-

č. 3/2/2021 schvaluje program zasedání,

-

č. 3/3/2021 schvaluje Závěrečný účet obce Sobčice za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020 s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad,

-

č. 3/4/2021 Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje Účetní závěrku obce Sobčice za rok 2020:
- ve výši nákladů:
3.836.775,40 Kč
- ve výši výnosů:
5.753.141,86Kč
- ve výši hospodářského výsledku za rok 2020: 1.916.366,46 Kč.

-

č. 3/5/2021 schvaluje Účetní závěrku za příspěvkovou organizaci MŠ Sobčice za rok 2020,

-

č. 3/6/2021 schvaluje prodej plastové odpadní jímky o objemu 5 m3 p. Danieli Morksovi, bytem Lískovice 80,
508 01 Hořice za cenu 10tis. Kč, s kterým bude uzavřena Kupní smlouva č. 3/6/2021/16.6.2021,

-

č. 3/7/2021 bere na vědomí dokument „Registrace akce s názvem Obnova Morového a Centrálního křížku
v obci Sobčice a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 190.998,- Kč,

-

č. 3/8/2021 schvaluje nové podmínky „Demolice hospodářských budov u RD č.p. 49“:
- s vítězným dodavatelem bude uzavřena Smlouva o dílo a zároveň Kupní smlouva, ve které se sjednává
závazek zhotovitele odkoupit všechen materiál z demolice hospodářských budov u RD č.p. 49
- demolice bude provedena podle dokumentace, včetně odvozu a řádné likvidace z demolice získané
stavební sutě a materiálu nacházejícího se v likvidovaných objektech
- vratná kauce ve výši 25.000,- Kč
- termín realizace – 3 měsíce od podpisu „Smlouvy o dílo“

-

č. 3/9/2021 bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 3/2021 obce Sobčice,

-

č. 3/10/2021 bere na vědomí podání žádosti o rozšíření účelu použití dotace z POV KHK 2021, a to o nákup
basketbalových a fotbalových míčů a 2 rozcestníků do obce,

-

č. 3/11/2021 schvaluje vyvěšení „Záměru – prodej pozemku p.č. 694/19 v obci Sobčice, k.ú. Sobčice,

-

č. 3/12/2021 bere na vědomí informace ohledně zaměření pozemku u rybníka, který bude oplocen a využíván
pro pálení větví,

-

č. 2/13/2021 bere na vědomí stav realizace projektu s názvem „Nová zahrada MŠ Sobčice“,

-

č. 2/14/2021 schvaluje zhotovení nového oplocení kolem Pomníku padlým firmou Michal Pour, Podhorní
Újezd 113, IČ: 01393529, se kterou bude uzavřena Smlouva o dílo č. 03/14/2021/16.6.2021.

Zápis byl vyhotoven dne: 18.6.2021
Ověřovatelé:

Starostka:

Zapisovatel: Petra Barešová

M. Munzar

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

L. Petrová

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

Petra Barešová

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

