Obec Sobčice
Zastupitelstvo obce Sobčice
Zápis č. 1/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobčice,
konaného dne 17.2.2021, od 19 hodin v budově OÚ Sobčice.
•
•
•
•
•

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

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 5 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 6 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Omluvena
byla J. Hetfleišová.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu M. Munzara a L. Smolíka 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 5
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. 1 programu o Žádost o
finanční dar od Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice. Předsedající dal hlasovat o novém návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje následující program zasedání:
4) Žádosti o finanční dar (od spolku Sportem proti bariérám, z.s. a od Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice)
5) Zpracování PD – demolice stodoly u nemovitosti č.p. 49
6) Výběr dodavatele – restaurování Pomníku padlým v obci Sobčice
7) Výběr dodavatele – restaurování Sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého
8) Žádost MŠ Sobčice – schválení hospodářského výsledku za rok 2020
9) Nový zákon o odpadech
10) Projednání návrhu 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Hořice (ÚAP ORP Hořice 2020)
11) Různé
12) Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje program dnešního zasedání.
Výsledek hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4. Žádosti o finanční dar
Starostka obce Sobčice předložila zastupitelům dvě žádosti o finanční dar, kterou obdržela od spolku Sportem proti
bariérám, z.s. a od Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice.
Organizace Sportem proti bariérám, z.s. na Hořicku poskytuje terénní asistenci od r. 2018 a žádá o finanční dar ve
výši 8tis. Kč.
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice žádá o finanční dar v libovolné výši, kterou by využili na pokrytí nákladů
na vydávání časopisu Pod Zvičinou. Proběhla diskuze a hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje organizaci Sportem proti bariérám, z.s. finanční dar ve výši 5.000,- Kč a
Zemědělské akademii a Gymnáziu Hořice finanční dar ve výši 2.000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro: 5
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

5. Zpracování PD – demolice stodoly u nemovitosti č.p. 49
Dne 27.1.2021 byla na katastrální úřad podána žádost na vklad. Po 17.2.2021 bude vlastníkem této nemovitosti
včetně zahrady obec Sobčice. Předání nemovitosti je naplánováno na termín 25.-26.2.2021. Nyní je nutné zpracovat
projektovou dokumentaci na demolici stodoly u této nemovitosti a zažádat na MěÚ Hořice o stavební povolení.
Starostka obce předložila přítomným zastupitelům cenovou nabídku od Ing. Evy Krejcarové – projektanty
pozemních staveb. Proběhla diskuze a hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele - Ing. Evu Krejcarovou na pracování PD na demolici stodoly u
nemovitosti č.p. 49.
Výsledek hlasování: pro: 5
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

6. Výběr dodavatele – Restaurování Pomníku padlým
Zastupitelé obce Sobčice byli seznámeni s poptávkovým řízením, které bylo provedeno na akci „Restaurování
Pomníku padlým“ v obci Sobčice. Nejnižší cenovou nabídku podal MgA. Aleš John, se kterým bude uzavřena
Smlouva o dílo č. 1/5/2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1/5/2021 na restaurování Pomníku padlým
v obci Sobčice s MgA. Alešem Johnem.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

7. Výběr dodavatele – Restaurování Sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého
Zastupitelé obce Sobčice byli seznámeni s poptávkovým řízením, které bylo provedeno na akci „Restaurování
Sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého“ v obci Sobčice. Nejnižší cenovou nabídku podal akad. sochař Vojtěch
Adamec ve výši 129.940,- Kč, se kterým bude uzavřena Smlouva o dílo č. 1/6/2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1/6/2021 na restaurování Sloupu se sochou sv.
Jana Nepomuckého v obci Sobčice s akad. sochařem Vojtěchem Adamcem ve výši 129.940,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

8. Žádost MŠ Sobčice – schválení hospodářského výsledku za rok 2020
Zastupitelstvo obce Sobčice bylo seznámeno s žádostí Mateřské školy Sobčice, příspěvková organizace o povolení
k převodu částky nerozděleného hospodářského výsledku zisku za rok 2020 v celkové částce 11.715,44 Kč do
rezervního fondu (účet 413). Proběhla diskuze a hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje žádost Mateřské školy Sobčice, příspěvková organizace o povolení
k převodu částky nerozděleného hospodářského výsledku zisku za rok 2020 v celkové částce 11.715,44 Kč do
rezervního fondu (účet 413).
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

9. Nový zákon o odpadech
Zastupitelstvo obce Sobčice bylo informováno o novinkách v oblasti nového zákona o odpadech, který je účinný
od 1.1.2021. Do konce ledna bylo nutné se svozovou firmou vyjednat změny smluvních vztahů tak, aby byly
naplněny povinnosti dané novým zákonem. Změna smlouvy je důležitá především z důvodu uplatnění „třídící
slevy“, což je dočasný nástroj, kterým obec může získat snížení poplatku za ukládání komunálního odpadu.
Postupně se budou navyšovat poplatky za skládkování odpadu. Ze současných 500 Kč/t vzroste částka postupně až
na 1850 Kč/t v roce 2029. Celkové množství odpadů, k nimž obec uplatní slevu, nesmí přesáhnout v roce 2021
množství 200 kg na jednoho obyvatele obce. Obec Sobčice s 300 obyvateli tedy může uložit 60 000 kg (tj. 60 tun)
odpadu na skládku za poplatek 500 Kč/t. Je nutné se svozovou firmou uzavřít „Dohodu o výběru poplatků a
předávání dokladů“ včetně „Plné moci“ a „Formulář uplatnění nároku“ za účelem řádného a včasného plnění
nových povinností plynoucích ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn, zejména
povinností týkající se poplatku za ukládání odpadů na skládku.
Na základě vydaného zákona o odpadech starostka obce navrhuje snížit počet kontejnerů na velkoobjemový
odpad. V obci bude přistaven pouze 1 kontejner 2x do roka. Je to také z toho důvodu, že se v kontejnerech
objevoval odpad, který šel vytřídit jinak (např. pytle s oblečením, kovy, dřevo, plasty, stavební materiál apod.),
odpad, který do kontejneru nepatří (např. pneumatiky) a obec za něj platí extra poplatek. Proběhla diskuze a
hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje uzavření „Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů“ včetně „Plné
moci“ a „Formulář uplatnění nároku“ mezi obcí Sobčice a firmou Severočeské komunální služby s.r.o. a dále
schvaluje snížení počtu kontejnerů na velkoobjemový odpad, a to na četnost 2x ročně po 1 kontejneru.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

10. Projednání návrhu 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Hořice
MěÚ Hořice jsme byly požádáni o projednání a schválení návrhu 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů
ORP Hořice (ÚAP ORP Hořice 2020).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje návrh 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Hořice (ÚAP
ORP Hořice 2020).
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

11. Různé
11a) Prodej sejfu
Starostka obce Sobčice seznámila zastupitele s žádostí p. Luďka Smolíka na odkup sejfu, který je umístěn na chodbě
obecního úřadu. Záměr o prodeji byl řádně vyvěšen na úřední desce obce. Cena byla stanovena dohodou.
Zastupitelé dostali prostor k vyjádření se k této žádosti včetně stanovení kupní ceny. Zastupitel Martin Munzar
navrhl částku 2.000,- Kč. Proběhla diskuze a hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje prodej sejfu p. Luďkovi Smolíkovi za kupní cenu 2.000,- Kč a zároveň
schvaluje uzavření kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 4
Proti: 0
Usnesení č. 10bylo schváleno.

Zdrželi se: 1

12. Závěr
Předsedající ukončil zasedání a poděkovat všem přítomným za účast.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání

SOUHRN USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE SOBČICE
ze dne 17.2.2021
-

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

-

č. 1/2/2021 schvaluje program zasedání,

-

č. 1/3/2021 schvaluje organizaci Sportem proti bariérám, z.s. finanční dar ve výši 5.000,- Kč a Zemědělské
akademii a Gymnáziu Hořice finanční dar ve výši 2.000,- Kč,

-

č. 1/4/2021 schvaluje dodavatele - Ing. Evu Krejcarovou na pracování PD na demolici stodoly u nemovitosti
č.p. 49,

-

č. 1/5/2021 schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1/5/2021 na restaurování Pomníku padlým v obci Sobčice
s MgA. Alešem Johnem,

-

č. 1/6/2021 schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1/6/2021 na restaurování Sloupu se sochou sv. Jana
Nepomuckého v obci Sobčice s akad. sochařem Vojtěchem Adamcem ve výši 129.940,- Kč.,

-

č. 1/7/2021 schvaluje žádost Mateřské školy Sobčice, příspěvková organizace o povolení k převodu částky
nerozděleného hospodářského výsledku zisku za rok 2020 v celkové částce 11.715,44 Kč do rezervního
fondu (účet 413),

-

č. 1/8/2021 schvaluje uzavření „Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů“ včetně „Plné moci“ a
„Formuláře uplatnění nároku“ mezi obcí Sobčice a firmou Severočeské komunální služby s.r.o. a dále
schvaluje snížení počtu kontejnerů na velkoobjemový odpad, a to na četnost 2x ročně po 1 kontejneru,

-

č. 1/9/2021 schvaluje návrh 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Hořice (ÚAP ORP
Hořice 2020),

-

č. 1/10/2021 schvaluje prodej sejfu p. Luďkovi Smolíkovi za kupní cenu 2.000,- Kč a zároveň schvaluje
uzavření kupní smlouvy.

Zápis byl vyhotoven dne: 22.2.2021,
Ověřovatelé:

Starostka:

Zapisovatel: Petra Barešová

M. Munzar

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

L. Smolík

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

Petra Barešová

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

