ZÁPIS č. 6/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Sobíšky,
konaného dne 2. 11. 2021, od 16:30 hodin.
Přítomní členové: Krejčí K., Vysloužilová M., Tylich J., Mucha M.
Omluveni: Fiala P.
Hosté: dle prezenční listiny
Po celou dobu projednání byli přítomni 4 členové ZO.
Po projednání bodu 8 odešli hosté z jednání ZO.
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostkou Mgr. Kateřinou Krejčí v 16:30
hodin. V úvodu jednání starostka přivítala všechny přítomné zastupitele a hosty.
Následně konstatovala, že dnešnímu zasedání jsou přítomni 4 zastupitelé z 5 ti a je tak
usnášeníschopné. Představila program jednání.
Program zasedání zastupitelstva obce:
Zahájení, schválení programu jednání,
Volba zapisovatele, ověřovatele,
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2024,
Návrh rozpočtu obce na rok 2022,
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku za svoz komunálního
odpadu, kterou se mění Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019.
6) Vyhlášení místního referenda,
7) Rozpočtové opatření č. 8/2021,
8) Různé.

1)
2)
3)
4)
5)

1) Zasedání Zastupitelstva obce Sobíšky bylo zahájeno v 16:30 hodin starostkou obce
Kateřinou Krejčí, která objasnila důvody dnešního jednání v souvislosti
s navrženými body programu. Následně předsedající dala hlasovat o programu
jednání Zastupitelstva obce Sobíšky.
Návrh usnesení: ZO Sobíšky schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
2) Předsedající navrhla, aby zapisovatelkou byla paní Hana Nehybová a ověřovateli
pan Martin Mucha a Marie Vysloužilová.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Sobíšky určuje ověřovateli zápisu pana
Martina Muchu a Marii Vysloužilovou a zapisovatelkou paní Hanu Nehybovou.
Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
3) Starostka předložila návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 – 2024.
Upozornila, že rozpočet obce může být schválen pouze na základě dříve
schváleného nebo současně schvalovaného střednědobého výhledu rozpočtu. To
vyplývá z ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dala prostor k diskuzi. Nebylo námitek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Sobíšky schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2022 – 2024.
Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
4) V návaznosti na předchozí bod byl předložen zastupitelům vypracovaný návrh
rozpočtu obce na rok 2022. Návrh rozpočtu včetně byl zveřejněn na fyzické úřední
desce obecního úřadu a rovněž na elektronické úřední desce po dobu minimálně
15 dnů. Nebylo námitek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Sobíšky schvaluje rozpočet obce Sobíšky na
rok 2022.
Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

5) Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – spolu s místním
poplatkem za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – patří mezi místní
poplatky za komunální odpad, které s účinností od 1. ledna 2021 nahrazují
dosavadní zákonné formy zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem. Tento
poplatek je z hlediska základních konstrukčních prvků obdobný dosavadnímu
místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, s drobnými modifikacemi
(zejména pokud jde o okruh poplatníků z titulu vlastnictví nemovité věci a sazbu
poplatku). V souladu s touto změnou starostka zpracovala návrh nové obecně
závazné vyhlášky pod č. 1/2021, o místním poplatku za svoz komunálního odpadu
a následně zaslala k zákonnému posouzení k dozorovému orgánu. Obecně
závazná vyhláška nebyla shledána v rozporu se zákonem.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Sobíšky schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce č. 1/2021, o místním poplatku za svoz komunálního odpadu, kterou
se mění Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019.
Výsledek hlasování: Pro 0. Proti 4. Zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
6) Starostka zařadila tento bod do programu z důvodu návaznosti na předchozí
zasedání zastupitelstva ze dne 4. 10. 2021, kdy zmocněnkyně přípravného výboru
paní Vinklárková Kateřina předložila Návrh na vyhlášení místního referenda
v celém území obce Sobíšky včetně podpisové listiny. Předložený návrh obsahuje
dvě otázky:
Souhlasíte se záměrem Ing. M. Zapletala (EM Dřevohostice s.r.o., IČ
26843463) vystavět a zprovoznit biofarmu pro nosnice na území obce
Sobíšky?
II. Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo obce Sobíšky podniklo kroky potřebné
k zabránění realizace tohoto záměru?
I.

Obecní úřad předložený návrh včetně podpisové listiny přezkoumal a uvědomil
zmocněnce, že předložený Návrh nemá nedostatky.
Návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo obce Sobíšky v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., Zákon o
místním referendu a o změně některých zákonů, schvaluje vyhlášení místního
referenda na území obce Sobíšky dle Návrhu přípravného výboru pro konání
místního referenda o otázkách:
Souhlasíte se záměrem Ing. M. Zapletala (EM Dřevohostice s.r.o., IČ
26843463) vystavět a zprovoznit biofarmu pro nosnice na území obce
Sobíšky?
II. Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo obce Sobíšky podniklo kroky
potřebné k zabránění realizace tohoto záměru?
Zastupitelstvo obce Sobíšky stanovuje datum konání místního referenda na
sobotu 27. 11. 2021 v době od 08:00 do 18:00 hodin.
Hlasování se bude konat v budově obecního úřadu – kulturní sál, č. p. 16 s
označením „místní referendum“.
Stanovuje odhad nákladů na vyhlášení místního referenda na 7 800 Kč.
Stanovuje výši odměny pro členy okrskové a místní komise – prohlášením se
delegovaní členové vzdali nároku na odměnu.
Pověřuje starostku jmenováním členů komise a zapisovatele.
Ukládá starostce zajistit plnění úkolů spojených s přípravou a organizací
místního referenda dle uvedených bodů.
I.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
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Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Odůvodnění návrhu:
Obyvatelé obce Sobíšky jsou znepokojeni záměrem stavebníka vybudovat v obci
Sobíšky biofarmu pro chov nosnic a mají oprávněné podezření z rizika
nepříznivého vlivu na životní prostředí, kvalitu ovzduší a obavu z hluku. Své
obavy vyjádřili peticí předloženou na zasedání zastupitelstva dne 4. 10. 2021 a
následným předložením Návrhu na vyhlášení místního referenda.
Místní referendum dává občanům možnost vyjádřit závazný postoj obce a prosadit
neoddiskutovatelné právo chránit své zdraví, své domovy, mimo jiné i podle
ustanovení článku 35 odstavce 1) Listiny základních práv a svobod.
7) Předsedající předložila zastupitelům Rozpočtové opatření č. 8/2021. Objasnila
jejich obsah. Nebylo námitek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Sobíšky bere na vědomí Rozpočtová opatření
č. 8/2021.
Po projednání všech bodů programu vystoupil zástupce stavebního úřadu pan
. a poskytl občanům základní informace o dvou velmi častých životních
situacích z oblasti stavebního zákona typických pro život v obci. První z nich je
stavba plotu a druhou drobné stavby. Dotazy občanů byly zodpovězeny.
Na závěr starostka poděkovala přítomným za jejich účast a vyzvala je k účasti na
referendu.

Zakončeno v 19.00 hodin
Zápis byl vyhotoven dne:

2. 11. 2021

Zapisovatel:

Hana Nehybová

Ověřovatelé:

…………………………dne…………………………
…………………………dne…………………………

Starostka:

…………………………dne…………………………
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