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ZÁPIS Č. 2/2022
ze zasedání Zastupitelstva obce Sobíšky,
konaného dne 25. 4. 2022, od 16:30 hodin.
Přítomní členové: Krejčí K., Vysloužilová M., Fiala P., Tylich J., Mucha M.
Omluveni:
Hosté: dle prezenční listiny
Po celou dobu projednání bylo přítomno 5 Členů ZO.
Po projednání bodu 9 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 je přítomno 5 zastupitelů z 5 ti a je tak
usnášeníschopné. Představila program jednání
t

Program zasedání zastupitelstva obce:
l) Zahájení, schválení programu jednání,
2) Volba zapisovatele, ověřovatele,
3) Závěrečný účet za rok 2021,
4) ÚČetní závěrka obce Sobíšky za rok 2021,
5)
6)
7)
8)

Rozpočtové opatřeni č. 1, 2/2022,
Klub přátel turistiky sportu Přerov, z. s. - žádost o finanční podporu,
Pořízeni územního opatřeni o stavební uzávěře - opatřeni obecné povahy č. 1/2022,
Návrh Změny Č. 1 Územruho plánu Sobíšky - projednání a schváleni obsahu
Změny č. 1 Územního plánu Sobíšky - informace k vývoji úp,

9) Různé.

l) Zasedání Zastupitelstva obce Sobíšky bylo zahájeno v 16:30 hodin starostkou obce
Kateřinou Krejčí, která představila program jednánL 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.
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Usneseni bylo schváleno.
2) Předsedající navrhla, aby zapisovatelkou byla pani Kateřina Vinklárková a
ověřovateli pan Jiří Tylich a Pavel Fiala.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Sobíšky určuje ověřovateli zápisu pana jiřího
Tylicha a Pavla Fialu a zapisovatelkou paní Kateřinu Vinklárkovou.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti O. Zdrželi se O.
Usnesení bylo schváleno.
3) Konec rozpoČtového období je spojen s Časově náročným vyhodnocenihi
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za
uplynulý kalendářní rok. Údaje se zpracovávají do závěrečného účtu, který se
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projednává v zastupitelstvu nejpozději do 30. června. Musí však být vhodným
způsobem zveřejněn - nejméně 15 dnů před projednáním, aby se občané k němu
mohli vyjádřit. Závěrečný úČet obce Sobíšky byl zveřejněn na úřední desce i
způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 1. 2. 2022. Starostka předložila
Zastupitelstvu obce Sobíšky Závěrečný účet obce Sobíšky za rok 2021 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobíšky za rok 2021. Při
přezkoun"iáni hospodaření obce Sobíšky za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky. Proběhly dva audity bez negativních nálezů. Zastupitelé neměli
dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Sobíšky schvaluje Závěrečný účet obce
SobíŠky za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření za rok
2021 a to souhlasem s celoročním hospodaření bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti O. Zdrželi se O.
Usnesení bylo schváleno.
4) ÚČetní závěrka je soubor všech účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát,
přílohy, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu), jež
musí některé účetní jednotky v určitém časovém období vyhotovit. Jedná se o
výsledek prad účetní uzávěrky (uzavření úČtů). Starostka předložila
Zastupitelstvu podklady pro schváleni účetní závěrky za rok 2021. Předložené
doklady ke sChválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s § 4 vyhlášky C.
220/2013 Sb. a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu. Účetní jednotka bere
schválení účetní závěrky na vědomí a zajistí předáni informace o schválení účetní
závěrky do CSÚIS.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Sobíšky schvaluje Účetní závěrku obce
Sobíšky sestavenou k 31. 12. 2021. ÚČetní závěrka poskytla věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky v rozsahu předložených
dokladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 22C,'2?13 Sb.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti O. Zdrželi se O.
Usnesení bylo schváleno.
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5) Starostka předložila zastupitelům Rozpočtové opatření Č. 1 a 2/2022 a seznámila je
s obsahem. Poplatky obci a vrácení příspěvku na volby. Nebylo námitek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Sobíšky bere na vědomí Rozpočtové opatření
Č. 1 a 2/2022.
6) Obecnímu úřadu byla doručena žádost Klubu přátel turistiky sportu Přerov, z. s. o
možnou finanční podporu turistické akce Za historií přerovských vinohradů, která
získává tradici a těší se velké účasti návštěvníků. Akce má dvě trasy a obě vedou
obci SobíŠky, která se v den akce stává centrem setkání turistů, rodin s dětmi i
seniorů, a to nejen z přerovského regionu. Letošní ročnik je plánován v termínu 10.
září 2022. Jedná se o formu spolupráce na základě reklamní nebo darovací smlouvy
na 1 rok. Žadatel by uvítal možnou finanční podporu do výše 5 tisíc KČ.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce SobíŠky schvaluje darovací smlouvu, jejímž
předmět bude dar ve výši 3 000 Kč a pověřuje starostku k podpisu. Darovací
smlouva bude nedílnou součásti" zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti O. Zdrželi se O.
Usnesení bylo schváleno.
7) Starostka obce rekapitulovala proces podnětu rozhodnutí obce o pořízení změny
územního pIánu s odkazem na legitimní důvody pramenící z místního referenda a
s tím související možnost řešení situace územního opatření o stavební uzávěře.
Zastupitelstvo obce při rozhodováni' o pořízení územního opatření o stavební
uzávěře důsledně zvažovalo také přiměřenost tohoto opatření a má za to, že
nedojde k neproporcionáhu"mu zásahu do práv dotčených vlastníků. Byť se
stavební uzávěra vztahuje pouze na určitý okruh vymezených pozemků
nacházejících se na katastrálním území SobíŠky, obec Sobíšky, jedná se o pozemky
exponované právě v takovém území, které je z hlediska ochrany krajinného rázu a
ochrany půdy před erozí více zranitelné než pozemky nacházející se v jiné části
obce. Jedná se totiž o pozemky, na něž se vztahuje mj. také II. třída ochrany
zemědělského půdního fondu a které jsou vyvýšeně situované, severně od centra
obce. Společně tak tvoří celek, který dotváří jedinečný k'ajinný ráz obce. Jde o
dočasné opatření do doby dosažení platnosti Změny č. 1 Územního plánu Sobíšky.
Návrh usneseni: Zastupitelstvo obce rozhoduje o pořízení územního opatření o
stavební uzávěře pro pozemky spadající pod plochy označené v platném územním
plánu obce Sobíšky jako k43, k44, k45 a K46, a to z důvodu zajištěni ochrany
tohoto území zejména před narušením krajinného rázu. Zastupitelstvo obce ukládá
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starostce zajistit takovýto návrh územního opatření o stavební uzávěře.
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výsledek hlasování: Pro 5. Proti O. Zdrželi se O.
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Usnesení bylo schváleno.
i

B) Starostka uvědomila přítomné o aktuálním stavu v rámci pořizováni změny ÚP,
tento nyní není ve fázi sďvalovW. Je ve fází připravenosti zaslání k dotčenýni
r

fy

orgánům. (seznámila zastupitele s jeho vývojem).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce se seznámilo s vývojem změny územního
plánu obce SobíŠky týkající se ploch k43, k44, K45 a K46. Zastupitelstvo bere na
vědomí, že v procesu pořizováni změny územního plánu bude pokračováno v
souladu se stavebním zákonem.
výsledek hlasování: Pro 5. Proti O. Zdrželi se O.
Usneseni bylo schváleno.
9) V diskuzi starostka občanům odpověděla na dotazy. Paní Blaťáková jako starostka
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Zábeštní Lhoty uvedla, že informace bere na vědomi a tyto bere s povděkem pro
zachování krajinného rázu v blízkosti katastrálního území ZL.
Paní

se dotazuje, proČ dochází ke sChválení stavební uzávěry až nyní a

jaký bude časový horizont její platnosti. Starostka zodpověděla, že stavební
uzávěra je silný prostředek v územním řízení, dříve nebylo k dispozici dostatečné
odůvodnění, obec postupovaia legitin1ngší postupnou cestou, proto bylo
přistoupeno k tomuto nezbytnému řešení, aby obec v případě možné stavby snížila
či eliminovala případné Škody a zároveň ochránila práva vlastníků pozemků.
Současně však zachovala kvalitu krajinného rázu, jaký nyní je. Dále informovala o
obecném procesu a lhůtách při pořizováni stavební uzávěry. Na dotaz pi
, zda investor do té doby může získat stavební povolení, bylo
zodpovězeno, že to procesně zřejmě možné je, obci nejsou známy okolnosti
stavebníkova záměru. Na to se pí

znovu dotazuje, proč nedošlo

ke stavební uzávěře před referendem, starostka zopakovala, Ze tou dobou nebyly
k dispozici dostatečné podklady pro radikální řešení. Pan

vznesl poznámku,

že na minulé schůzi zaznělo, že obec nemá finance na zbudování cesty a ta se prý
stavět nebude. Starostkou vysvětleny principy naplnění pozemkové úpravy včetně
jejího financování, kdy jde o investici státu do majetku obce prostřednictvím
pozemkového úřadu (obec tedy nedisponuje uvedenými financemi). Specifikovala
pak i další detaily konkrétního projektu v Sobíškách týkající se realizace plánu
společných zařízení, který vzešel jako výstup sboru zástupců. Závěrem
předsedající poděkovala všem za účast a ukončila zasedání.
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Zakončeno v 17.30 hodin
Zápis byl z'yhotouen dne:

3. 5. 2022

Zapisooatel:

Kateřina Vinklárhuá
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Starostka:
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