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ZÁPIS Č. 1/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Sobíšky,
konaného dne 29. 03. 2020, od 16:00 hodin.
Přítomní členové: Krejčí K., Vysloužilová M., Fiala P., Mucha M.
Omluveni: TyliCh J.
Zasedání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostkou Mgr. Kateřinou Krejči'.
Program zasedání Zastupitelstva obce:
1.
2.
3.
4.

Zahájení, schváleni programu jednání
Volba zapisovatele, ověřovatele,
Závěrečný účet za rok 2020,
ÚČetní závěrka obce Sobíšky za rok 2020,

5. Rozpočtové opatření č. 1/2021,
6. Majetkoprávní záležitosti - záměr prodat pozemek p. č. 4/29, v k. ú. Sobíšky,
7. Dodatek ke smlouvě s Moravská zemědělská a. s. se sídlem Prosenice - pronájem
pozemku 35/8 v majetku obce,
8. Linka bezpečí - žádost o dotaci,
9. Různé.
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1. Zasedání Zastupitelstva obce Sobíšky bylo zahájeno v 16 hodin starostkou obce
Kateřinou Krejčí. Následně předsedající dala hlasovat o programu jednání
Zastupitelstva obce Sobíšky.
Návrh usnesení: ZO Sobíšky schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti O. Zdrželi se O.
Usnesení bylo schváleno.
2. Předsedající navrhla, aby zapisovatelkou byla paní Marie Vysloužilová a
ověřovateli pan Martin Mucha a Pavel Fiala.
Návrh usneseni: Zastupitelstvo obce Sobíšky určuje ověřovateli zápisu pana

.

Martina Muchu a Jiřího Tylicha a Pavla Fialu a zapisovatelkou paní Marii
Vysloužilovou.
výsledek hlasování: Pro 5. Proti O. Zdrželi se O.
Usnesení bylo schváleno.
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3. Předsedající předložila Zastupitelstvu obce SobíŠky Závěrečný účet obce Sobíšky

.,

za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobíšky za

h
t

"

rok 2020. Při přezkoumáni hospodařeni obce SobíŠky za rok 2020 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Zastupitelé neměli dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Sobíšky schvaluje Závěrečný účet obce
Sobíšky za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2020 a to souhlasem s celoročním hospodaření bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti O. Zdrželi se O.
Usnesení bylo schváleno.
- P "'
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4. Starostka předložila Zastupitelstvu podklady pro schválení účetní závěrky za rok
2019. Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu
s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu. Účetní
jednotka bere schválení účetní závěrky na vědomí a zajisti' předání informace o
schválení účetní závěrky do CSÚIS.
Návrh uSnesení: Zastupitelstvo obce SobíŠky schvaluje Účetní závěrku obce
Sobíšky sestavenou k 31.12. 2020. Účetní závěrka poskytla věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky v rozsahu předložených
dokladů v souladu s § 4 vyhláŠky č. 220/2013 Sb.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti O. Zdrželi se O.
Usnesení bylo schváleno.
5. Starostka předložila zastupitelům Rozpočtové opatření č. 1/2021 a seznámila je
s obsahem. Nebylo námitek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Sobíšky bere na vědomí Rozpočtové opatřeni
Č. 1/2021.
6. Předsedající starostka se zpětně vrátila k záměru obce ve věci prodeje pozemku
v majetku obce, konkrétně se jedná o pozemek p. č. 4/29, ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 1154 m'.
Předmětnému pozemku, respektive záměru obce se
zastupitelstvo věnovalo již v roce 2020, blíže v zápise Č. 2/2020. Záměr obce byl
zveřejněn na elektronické úřední desce i fyzické úřední desce ve dnech od 11. 5.
2020 do 11. 6. 2020. Podmínka platnosti právního úkonu jeho zveřejněním tedy byla
splněna.
Po dobu zveřejnění záměru byla předložena nabídka ze strany paní
a

(viz příloha č. j. 34/2020), kteří ve stanoveném termínu předložili
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nabídku. Uvedli, že náklady spojené s vypracováním smlouvy a návrhu na vklad
do katastru nemovitosti půjdou za nimi.
Další zájemce pan

zaslal email, kde se dotazoval na předmětný pozemek

a projevil zájem o něj. Po dobu užívání pozemku na základě nájemní smlouvy tak
nikdy neučinil. Na jeho dotaz mu byla zaslána odpověď pod č. j. 33/2020. Nabídku
nevyčíslil (viz příloha 33/2020).
Vzhledem k pandemické situaci a snížené možnosti občanů účastnit se zasedání
zastupitelstva obce vlivem karantény či onemocnění nemocí Covid-19 se
projednání záměru neuskutečnilo na nejbližším možném zasedání. Starostka proto
požádala zastupitele, aby se problematika záměru znovu projednala a seznámila
přítomné s přijatými nabídkami a požádala zastupitele, aby se k nim vyjádřili.
Sama předem avizovala, že vzhledem k tomu, že byla žadatelem ve věci zveřejnění
záměru a osobou, která podala nabídku ve věci samé, nebude se již dále k závěrům
kolektivního orgánu vyjadřovat a rovněž se zdrží rovněž při hlasování o
případném prodeji. Ze strany zastupitelů nebylo připomínek a souhlasili, aby se
.
Á

hlasovalo o prodeji předmětného pozemku p. č. 4/29.
Starostka doplnila, že na pozemek byl zpracování znalecký posudek, jehož obsah
dala všem přítomným k nahlédnutí.
Veřejného zasedání byl účasten i pan

, kterému starostka předala ještě před

hlasováním slovo. Uvedl, že jeho zájem i nadále trvá a že nesouhlasí se zvoleným
postupem. Nelíbí se mu postup při hlasování a uvedl, že svou nabídku finančně
nevyjádřil, jelikož ho k tomu nikdo nevyzval a zveřejněný záměr výzvu
neobsahoval. Starostka k tomu uvedla, že záměr byl zveřejněn s veškerými
náležitostmi a že zvolený postup odpovídá ustanoveni § 39 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění. Se slovy svého přetrvávajícího zájmu ze zasedání
zastupitelstva obce pan

odešel a podotkl, že na závěry zasedání

zastupitelstva bude reagovat poté, co ho o výsledcích starostka bude informovat.
Starostka konstatovala, že nemá povinnost závěry veřejného zasedání jakkoli
předkládat občanům prostřednictvím emailů aj.
K výše uvedenému a právě proto starostka navrhla, aby celý záměr prodeje
nemovitosti v majetku obce SobíŠky, konkrétně - pozemek p. č. 4/29, ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 1154 m' byl znovu projednán a následně zveřejněn po dobu
nejméně 15 dnů.
Starostka znovu upozornila na zájem o případnou koupi pozemku v majetku obce,
konkrétně o pozemek p. č. 4/29, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1154 m'.
K předmětnému pozemku uvedla, že má zájem o koupi tohoto pozemku z důvodu
výstavby rodinného domu pro svou rodinu o velikosti cca 120 m2. Poukázala, že
3
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pozemek je dotčen veřejně prospěšnou stavbou - kanalizací v majetku obce a
uvedla, že jsou jí známy překážky z tohoto plynoucí. Zároveň předeslala, že
pozemek chce skutečně využít pro stavbu rodinného domu a nehodlá jeho
případnou koupí využít jakkoli situace k pozdějšímu prodeji či zisku z něj
plynoucí. Zároveň uvedla, že pozemek je nyní předmětem pronájmu a bude
zapotřebí v případě prodeje

tento

pronájem

dořešit. Vzhledem

k právní

povinnosti, která majetkové dispozice s nemovitým majetkem upravuje, zejména §
39 odst. 1 a 2 zákona o obcích, jehož podstatné části zní takto: ,,Záměr obce prodat,
směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako
výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném
orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli
zájemci vyjádřit a předložit své nabídky." Starostka navrhla, aby byl schválen výše
citovaný záměr obce na prodej pozemku parcelní číslo 4/29, ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 1154 m'. PoŽádala proto zastupitele, aby se k návrhu starostky
vyjádřili. Pan Mucha souhlasil s navrženým postupem, k tomuto procesnímu
postupu vyjádřil konkludentní souhlas i pan Fiala a paní Vysloužilová. Nebylo
dalších připomínek. Starostka proto vyzvala zastupitele k hlasování.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Sobíšky schvaluje zveřejnění záměru obce
Sobíšky na prodej pozemku p. č. 4/29, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1154 m'
nacházející se v katastrálním území Sobíšky, který je zapsán na listu vlastnictví č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov.
Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své
nabídky, které musejí být doručeny obecnímu úřadu do 16:00, 19. dubna 2021.
Nabídky budou doručeny v obálce s oznaČením ,,,,Nabídka k záměru obce č. j.
36/2021 - NEOTVÍRAT". Znalecký posudek k předmětnému pozemku je
k nahlédnutí na Obecním úřadě Sobíšky po předchozí dohodě se starostkou obce.
Záměr bude zveřejněn starostkou obce dne 2. 4. 2021 pod č. j. 36/2021. Tento záměr
je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 4. Proti O. Zdrželi se O.
Usnesení bylo schváleno.
7. Vzhledem k tomu, že pozemek p. č. 35/8, zahrada, o výměře 7905 m', v k. ú.
SobíŠky, ve vlastnictví obce Sobíšky, kte'ý je zapsán na listu vlastnictví č. 10001u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrálni pracoviště Přerov, nyní není
nikým obhospodařován, navrhla starostka nabídnout tento pozemek
k zemědělskému pachtu společnosti Moravská zemědělská a. s. se sídlem
Grymovská 268, Prosenice, IČ 27703096, se kterou má obec již uzavřenou pachtovní
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smlouvu ze dne 29. 11. 2019. Protože se jedná o pozemek ve vlastnictví obce, na
který se vztahuje ustanovení § 39 zákona o obcích, předcházelo tomuto jednání
zveřejnění Záměru obce Sobíšky na změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 29. 11.
2019, a to o pozemek p. č. 35/8, zahrada, o výměře 7905 m', v k. ú. Sobíšky, ve
vlastnictví obce SobíŠky. Záměr byl zveřejněn na úřední desce po dobu nejméně 15
dnů. Záměr je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zájem projevila pouze Moravská
zemědělská a. s., Grymovská 268. Prosenice a předložila k projednání Dotatek č. 1
k pachtovní smlouvě. Strm zastupitelů nebylo připomínek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce SobíŠky schvaluje dodatek ke smlouvě se
společností Moravská zemědělská a. s. Předmětem dodatku je doplnění předmětu
nájmu o pozemek p. č. 35/8 v k. ú. SobíŠky v Článku I. smlouvy ze dne 29. 11. 2021.
výsledek hlasování: Pro 4. Proti O. Zdrželi se O.
Usnesení bylo schváleno.
8. Prostřednictvím datové sChránky byla dne 11. 3. 2021 doruČena žádost o podporu
Linky bezpečí, z. s. Obsahem žádosti je závažnost dopadu pandemické situace na
psychické a duševní zdraví mladých lidí, kteří se obracejí na Linku bezpečí. Žádost
q finanční příspěvek ve výši 2 000 KČ nechala starostka projednat a vyzvala
přítomné k jejich stanovisku. Nebylo připomínek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Sobíšky neschvaluje příspěvek na Linku
bezpečí ve výši 2 000 kč.
výsledek hlasování: Pro 4. Proti O. Zdrželi se O.
Usnesení bylo schváleno.
9. Na závěr poděkovala přítomným za jejich účast v tak nelehké době a popřála všem
mnoho zdraví a sil do roku 2021.

Zakončeno v 17.30 hodin
Zápis byl zyhotouen dne:

29. 03. 2021

Zapisooatel:

Mari

OUěřouatelé:

Starostka:
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