Obec Sobotín
Zastupitelstvo obce Sobotín

Zápis
ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín,
konaného dne 27. 1. 2020, od 17:00 hodin.
Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Sobotín (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:05
hodin starostkou obce paní Ivetou Fojtíkovou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Podle § 93 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o
obcích“, bylo na úřední desce Obecního úřadu Sobotín zveřejněno oznámení v souladu se
zákonem a to od 20. 1. 2020 do 28. 1. 2020. Současně bylo zveřejněno na elektronické úřední
desce (příloha č. 2).
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatovala, že
přítomno je 8 členů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92, odst. 3 zákona o obcích).
Zastupitelé paní Kulichová, paní Vlčková a paní Pavelková se ze zasedání omlouvají.
Předsedající upozornila přítomné, že k vyhotovení a ověření zápisu bude po celou dobu zasedání
využíváno nahrávací zařízení.
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Bod 2 - Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající požádala o ověřování pana Vlčka a paní Nosálovou, oba přijali. Zapisovatelkou
určila slečnu Veroniku Špačkovou.

Bod 3 – Schválení programu
Předsedající přečetla návrh programu dnešního veřejného zasedání. Doplňuje, že materiály šly
zastupitelům 7 dnů před konáním ZO a v průběhu týdne byly ještě posílány e-maily s přílohami a
některé podklady, na které se čekalo s vyjádřením od právníka nebo od společností, které se
zabývají danou tematikou. Zastupitelé to mají fyzicky ve složkách.
Předsedající nechala prostor k připomínkám, doplnění či dotazům k programu.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje program z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Sobotín ve znění:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Připomínky k zápisu
5) Kontrola plnění usnesení
6) Úvěrová smlouva – „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace – II. etapa“
7) Rozpočtové opatření č. 1/2020
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Prodej nemovitosti č.p. 11, Rudoltice
Aktualizace Plánu rozvoje obce Sobotín v letech 2019 – 2022
Žádost o dotaci – Obnova parku u Mauzolea rodiny Kleinů
Žádost o dotaci – Oprava MK Rudoltice – I. etapa
Žádost o dotaci – Program na podporu JSDH 2020
Žádost o dotaci – školní zahrady
Organizační
a) Odměny členům výborů a komisí – 4. čtvrtletí 2019
b) Příloha k žádosti o dotaci - TJ Sdružení chovatelů a přátel koní z.s.
c) Informace starostky
15) Diskuze
16) Závěr
Termín: 27. 1. 2020

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Výsledek hlasování: Pro:
8
Usnesení č. 14/1 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Pro: Vlček, Talpa, Hroch, Fojtíková, Tesař, Všetečka, Procházka, Nosálová

Bod 4 – Připomínky k zápisu
Předsedající dala zastupitelům prostor k připomínkám k zápisu z 12. a 13. ZO Sobotín.
Předsedající nechala prostor k připomínkám nejprve k zápisu z 12. ZO.
Bez připomínek.
Předsedající nechala prostor k připomínkám k zápisu ze 13. ZO.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín bere na vědomí zápis z 12. veřejného zasedání ZO Sobotín,
konaného dne 9. 12. 2019.
Termín: 27. 1. 2020
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín bere na vědomí zápis ze 13. veřejného zasedání ZO Sobotín,
konaného dne 18. 12. 2019.
Termín: 27. 1. 2020

Bod 5 – Kontrola plnění usnesení
Předsedající požádala pana Talpu o podání zprávy z KV.
Pan Talpa čte zápis z KV č. 8, který se konal dne 13. 1. 2020.
Přítomni:

Bc. Kamil Talpa
Jiří Bittner, DiS.
Robert Dulík
Zapisovatelka: Veronika Špačková
Kontrolní výbor byl usnášeníschopný.
Program:
1) Kontrola plnění stávajících usnesení
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Bod č. 1
Kontrola plnění stávajících usnesení
Proběhla kontrola usnesení z 12. a 13. ZO Sobotín.
(trvající usnesení viz příloha – tabulka a materiály k 8. jednání KV)
•

Usnesení č. 8/10
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje prodej pozemku p.č. 1574/3 – ostatní plocha o
výměře 77 m2 v k.ú. Sobotín, který vznikl rozdělením pozemku p.č. 1574 – ostatní plocha
o celkové výměře 346 m2 na základě GP č. 556-93/2018 z vlastnictví Obce Sobotín,
Sobotín 54, 788 16, IČO: 00303348, zastoupené Ivetou Fojtíkovou, starostkou do
vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 788 16 Petrov nad Desnou za cenu 7,Kč/m2 + 1.246,- Kč - poměrná část za geometrický plán + 1.000,- správní poplatek za
vklad do katastru nemovitostí, celkem 2.785,- Kč.
Termín schválení: 17. 6. 2019
Termín uzavření kupní smlouvy: do 30. 9. 2019 – trvá - 19. 7. 2019 poslán návrh
KV navrhuje prodloužení termínu do 31. 5. 2020.

Pan Talpa nechává prostor pro připomínky.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje prodloužení termínu u usnesení č. 8/10 do 31. 5. 2020
Termín: 27. 1. 2020
Nový termín: do 31. 5. 2020
Výsledek hlasování: Pro:
8
Usnesení č. 14/2 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Pro: Vlček, Talpa, Hroch, Fojtíková, Tesař, Všetečka, Procházka, Nosálová
• Usnesení č. 12/20
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje zakoupení pozemku p.č. 656 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 147 m2 v k.ú. Sobotín z vlastnictví České republiky, právem hospodařit
pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha – Nové Město, IČO: 69797111, do vlastnictví Obce Sobotín, zastoupené starostkou
Ivetou Fojtíkovou, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ: 00303348 za kupní cenu ve
výši 45.000,- Kč + náklady spojené s prodejem.
Termín schválení: 9. 12. 2019
Termín uzavření smlouvy: 31. 3. 2020 – vzhledem k termínu trvá
• Usnesení č. 12/23
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci
„Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“ v rámci prioritní osy 5, investiční
priority 1, SC 5.1. Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití
obnovitelných zdrojů energie na akci: „Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice
Sobotín“.
Termín schválení: 9. 12. 2019
Termín podání žádosti o dotaci: do 31. 1. 2020 – vzhledem k termínu trvá
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• Usnesení č. 12/26
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce
Mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně 2. část II. etapy – obnova ochozu kaple“ z Programu
památkové péče pro rok 2020 z Olomouckého kraje.
Termín schválení: 9. 12. 2019
Termín podání žádosti: – termín podávání žádostí je do 7. 2. 2020 – trvá
• Usnesení č. 12/35
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje podání žádosti o dotaci na využívání poradenských
služeb poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství, podle Pravidel MZe č.j.
49679/2016-MZE-16221 pro poskytování finančních prostředků v oblasti akreditované
poradenské činnosti v lesním hospodářství na období 2016-2020.
Termín: 9. 12. 2019
Termín podání žádosti: do 2. 1. 2020 - návrh na zrušení pro bezpředmětnost
• Usnesení č. 12/36
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje uzavření Smlouvy na poskytnutí poradenské služby
na téma P2 – Analýza ekonomiky lesního podniku a opatření pro zvýšení konkurence
schopnosti mezi objednatelem Obcí Sobotín, zastoupenou Ivetou Fojtíkovou, starostkou, se
sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ: 00303348 a poskytovatelem FORESTA
SG, a.s., zastoupená Ing. Vítem Zgarbou, předsedou představenstva, se sídlem Horní
náměstí 1, 755 01 Vsetín, IČ: 607 35 384.
Termín: 9. 12. 2019
Termín uzavření smlouvy: návrh na zrušení pro bezpředmětnost
Foresta byla oslovena s tím, aby připravila žádost o dotaci. Před podpisem smlouvy se celá
záležitost konzultovala s Krajským úřadem zejména úplnost podkladové dokumentace. Na
základě této konzultace bylo konstatováno, že podkladovou dokumentaci budeme pro
firmu Foresta muset doplnit. Toto zjištění nás vedlo k tomu, že zpracování žádosti můžeme
ve spolupráci z Krajským úřadem zajistit vlastními silami, což bude pro obec výrazně
jednodušší a levnější.
KV navrhuje zrušit usnesení č. 12/35 a 12/36 pro bezpředmětnost.
Předsedající dodává, že obec tedy nebude podávat žádost prostřednictvím firmy, kdy by zaplatila
12.100,- Kč, ale podá si to obec vlastními silami. Takže je to i z důvodu toho, že se ušetří
finanční prostředky.
Pan Doubrava – doplňuje, že žádost je podaná.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín ruší usnesení č. 12/35 a 12/36 pro jejich bezpředmětnost.
Termín: 27. 1. 2020
Výsledek hlasování: Pro:
8
Usnesení č. 14/3 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Pro: Vlček, Talpa, Hroch, Fojtíková, Tesař, Všetečka, Procházka, Nosálová
Ostatní usnesení ZO Sobotín jsou splněny, a jsou jen některé pozemky, které se dořešují.
Příští zasedání KV bude naplánováno s ohledem na termín 15. ZO Sobotín.
Předsedající děkuje za předložení zprávy z KV.
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Bod 6 – Úvěrová smlouva – „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové
kanalizace – II. etapa“
Komentář k tomuto materiálu podala předsedající.
Na 12. zasedání Zastupitelstva obce Sobotín dne 9. 12. 2019 byla předložena DZ č. 12/6 ve věci
úvěru na stavbu 2. etapy splaškové kanalizace v části obce Rudoltice. Z důvodové zprávy
vyplynulo usnesení č. 12/2 ve znění „Zastupitelstvo obce Sobotín pověřuje Ivetu Fojtíkovou,
starostku, k zajištění podkladů ve věci úvěru na stavbu „Sobotín rozšíření splaškové gravitační
kanalizace - 2. etapa“.
Na základě přijatého usnesení byly obeslány opět peněžní ústavy: Komerční banka, Sberbank a
ČSOB o zaslání návrhu úvěrové smlouvy s aktuálními podmínkami. Obdrželi jsme podklady viz příloha DZ č. 1 – 3. Návrhy úvěrových smluv byly poslány JUDr. Nešporovi se žádostí o
vyjádření k nim. Jeho vyjádření je rovněž v příloze. Jako nejvhodnější je nabídka společnosti
Komerční banky (nejnižší úrok, bez zajištění).
S ohledem na výše uvedené se předkládá k projednání níže uvedený návrh usnesení.
Předsedající nechala prostor k připomínkám a dotazům.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje uzavření úvěrové smlouvy registrační číslo
99024877221 mezi Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ
114 07, IČ: 45317054 a Obcí Sobotín, zastoupené starostkou Ivetou Fojtíkovou, se sídlem
Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ: 00303348. Předmětem úvěrové smlouvy
registrační číslo 99024877221 je poskytnutí úvěru ve výši 5.000.000,- Kč na realizaci stavby
„Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace - II. etapa“. Úrok 2,37 % p.a. po dobu
fixace 3 roky, doba splatnosti 10 let.
Termín: 27. 1. 2020
Termín uzavření úvěrové smlouvy: do 1. 4. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
8
Usnesení č. 14/4 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Pro: Vlček, Talpa, Hroch, Fojtíková, Tesař, Všetečka, Procházka, Nosálová

Bod 7 – Rozpočtové opatření č. 1/2020
Komentář k tomuto materiálu podala předsedající.
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Předsedající nechala prostor k připomínkám a dotazům.
Pan Tesař – ptá se, kolik to bude stát obec měsíčně?
Předsedající – vychází to na 43.221,- Kč/měsíčně, bude 115 splátek. Ale po fixaci po 3 letech je
tam možnost mimořádného vkladu, kdyby byly prostředky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 ve výši 5.074.300,- Kč.
Příjmová a výdajová část rozpočtu se navyšuje o 5.074.300,- Kč.
Termín: 27. 1. 2020
Výsledek hlasování: Pro:
8
Usnesení č. 14/5 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Pro: Vlček, Talpa, Hroch, Fojtíková, Tesař, Všetečka, Procházka, Nosálová

Bod 8 – Prodej nemovitosti č. p. 11, Rudoltice
Komentář k tomuto materiálu podala předsedající.
Uvedla, že na 10. zasedání Zastupitelstva obce Sobotín byl schválen záměr prodeje budovy č. p.
11 Rudoltice tzv. „bývalá MŠ“ včetně přilehlých pozemků za celkovou cenu 1.500.000,- Kč.
Budova je umístěna na pozemku st. p.č. 11 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 858 m2,
v okolí budovy jsou pozemky p.č. 78 – trvalý travní porost o výměře 349 m2, p.č. 79/1 – trvalý
travní porost o výměře 782 m2 a p.č. 79/2 – trvalý travní porost o výměře 557 m2. Na pozemku st.
p.č. 11 stojí dřevěná kůlna. Celková výměra pozemků včetně pozemku pod budovou činí 2 546
m2. Všechny pozemky kromě p.č. 78 jsou územním plánem určeny k zástavbě.
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu Sobotín od 25. 10. 2019 do 27. 1.
2020 a inzerován na portálu bazos.cz. Na základě toho obdržela obec Sobotín nabídku od pana
xxxxxxxxxxxx, který má o uvedené nemovitosti zájem.
Záležitost byla projednána v komisi výstavby, která doporučila prodej nemovitosti včetně
přilehlých pozemků žadateli.
Předsedající doplňuje, že dle znaleckého posudku cena, jak za budovu, tak za pozemky, činí
599.560,- Kč a ZO rozhodlo o ceně navýšené na 1,5 mil. Kč.
Předsedající nechala prostor na dotazy a připomínky.
Pan Tesař – ptá se, jestli tam bude ještě zřízeno věcné břemeno k přípojce ke kanalizaci?
Předsedající – kanalizace jde po cestě a naproti č.p. 11 kanalizace – II. etapa končí. Kdyby se
pokračovalo, tak je možné tu šachtu prorazit.
Pan Tesař – aby to šlo napojit.
Předsedající – nahoře směrem od 11 k myslivně je zhruba 25 objektů (chataři i místní obyvatelé).
Zjišťuje se, jak jsou napojení, jestli mají domovní žumpu na vyvážení, nebo někteří už mají
údajně domovní čističku odpadních vod (ČOV). Od 3. 3. 2020 až do roku 2021 je vypsaná výzva
přes Ministerstvo životního prostředí na domovní ČOV, kde na jednu je 100 – 240 tisíc dotace
(80-85%), ale musí se splnit určité ekvivalenty – 30% obyvatel Rudoltic, podporují se malé
místní části nebo malé obce, kde to nejde buď majetkově vyřešit, nebo ekonomická situace by
byla tak nákladná, že by se to nemuselo vyplatit a žádný DT by na to nedosáhl. Je to ještě
všechno v běhu.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje prodej pozemků: st. p.č. 11 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 858 m2, jehož součástí je budova č.p. 11 Rudoltice u Sobotína, p.č. 78 –
trvalý travní porost o výměře 349 m2, p.č. 79/1 – trvalý travní porost o výměře 782 m2 a p.č.
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79/2 – trvalý travní porost o výměře 557 m2 vše v k.ú. Rudoltice u Sobotína z vlastnictví
Obce Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČO: 00303348 zastoupené Ivetou
Fojtíkovou, starostkou do vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu
1.500.000,- Kč + náklady spojené s prodejem.
Termín schválení: 27. 1. 2020
Termín uzavření smlouvy: 30. 6. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
8
Usnesení č. 14/6 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Pro: Vlček, Talpa, Hroch, Fojtíková, Tesař, Všetečka, Procházka, Nosálová
Předsedající nechala prostor na dotazy a připomínky k návrhu usnesení č. 2.
Pan Vlček – ptá se, zda ten paragraf bude sloužit k tomu, aby se ty finanční prostředky využili
k rozvoji lokality „za COOPem“.
Předsedající – zjišťovala u Komerční banky a u Sberbanky, kde má obec účty, zda by bylo
možné založit spořící účet a za jakých podmínek. Lepší podmínky jsou u KB, kde je úrok 1,65%
p.a., je to bez výpovědi, tzn., že obec si z toho může peníze kdykoli použít. Kdyby obec byla
vázána na dobu 5 let, tak od 0 po 1 mil., je to úrok 1,85% p.a., ale tam je to s výpovědní lhůtou.
Kdyby ZO měli náměty, není problém založit tento spořící účet (schválilo by se to na příštím
ZO).
Pan Tesař – myslí si, že je to zbytečné.
Předsedající – počítala, že z toho 1,5 mil. by bylo za rok zhruba 25 tisíc do plusu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020 ve výši 1.500.000,- Kč.
§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj (příjem z prodeje budovy Rudoltice 11)
+ 1.500.000,- Kč
§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj (rezerva)
+ 1.500.000,- Kč
Příjmová a výdajová část rozpočtu r. 2020 se navyšuje o 1.500.000,- Kč.
Termín schválení: 27. 1. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
8
Usnesení č. 14/7 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Pro: Vlček, Talpa, Hroch, Fojtíková, Tesař, Všetečka, Procházka, Nosálová

Bod 9 – Aktualizace Plánu rozvoje obce Sobotín v letech 2019 – 2022
Komentář k tomuto materiálu podala předsedající.
Uvedla, že ZO Sobotín schválilo usnesením č. 8/14 dne 17. 6. 2019 dokument Plán rozvoje obce
Sobotín v roce 2019 – 2022. Dle článku 7. se předkládá vyhodnocování v intervalech po 30. 6. a
31. 12. příslušného roku. V bodě 7 je povinnost starostky provádět aktualizaci popř. hodnocení.
(viz níže)
Dle článku 4. Plán rozvoje obce v roce 2019:
Bod 4.1. Zpracování PD k vybudování chodníku podél silnice I/11 – na PD se pracuje od
loňského roku a vedení obce řeší s projektantem Ing. Vitáskem veškeré požadavky, změny apod.
Poslední jednání proběhlo ve věci jednání s LČR dne 13. 1. 2020 - SPLNĚNO
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Bod. 4.2 Zpracování PD – oprava stavby Sousoší kalvárie – s ohledem na špatný technický stav
bylo demontováno a je uloženo v depozitáři, řeší se návrh řešení opravy. Návrh přesunout do
roku 2020.
4.3. Realizace splaškové kanalizace – II. etapa, stavba zahájena 11/2019 – zahájeno, bude se
pokračovat v r. 2020
4.4. Vybudování sběrného místa u Marty – PD - Byly zjištěny informace, ze kterých vyplývá, že
se jedná tzv. o nadbytečnost zpracovávat PD.
Nebylo zrealizováno s ohledem na zjištěné informace – bezpředmětné, byly by vynaloženy
finanční prostředky neekonomicky. Návrh vypustit v článku 5. bod 5.6.
4.5. Příprava a vypracování studie bytové zástavby „Pod Čapím vrchem“ – zpracovává Ing.
Doležal, je vyhotoveno zaměření polohopis a výškopis… zahájeno
4.6. Rozšíření hřiště u školy o jeden prvek a rozšíření mobiliáře pro věkovou skupinu 6 – 10 let –
instalována pyramida. SPLNĚNO
4.7. Podpora volnočasového času v obci – plněno průběžně.
4.8. Oprava a využití Mauzolea rodiny Kleinů – 1. část II. etapy odvodnění a zadní schodiště.
SPLNĚNO
4.9. Vybudování a oprava veřejného osvětlení – vybudováno nové osvětlení u bývalého obecního
úřadu po mauzoleum – spoluúčast finanční. SPLNĚNO
4.10. Příprava PD na zateplení hasičské zbrojnice – PD vyhotovena SPLNĚNO
4.11. Postupná obnova místních komunikací ve všech katastrech obce Sobotín – společnost
RoadMedic. SPLNĚNO
4.12. Příprava PD dokumentace pro chodník pro prodloužení chodníku při silnici I/11 po sjezd
na MK ke zbrojnici, až po vypracování PD od mostu u Diakonie po Potes lze pokračovat,
nemohlo být zahájeno s ohledem na to, že by nebyla zajištěna návaznost na PD chodníku od
Diakonie po Potes. Návrh přesunout do roku 2020.
4.13. Zajištění podmínek pro vybudování centrálního sportovního a kulturního zázemí - v řešení,
jedná se o dlouhodobý vývoj, je uvedeno v čl. 3, bod 3.8.
4.14. Postupná rekonstrukce obecního majetku - plní se průběžně.
4.15. Zpracování studie proveditelnosti výstavby rozhledny na Kleinově vrchu - návrh přesunout
s ohledem na složitost do čl. 5.
4.16. Rekonstrukce a oprava rekreačního zařízení chatek v Rudolticích - plněno postupně.
4.17. Nákup objektu čp. 97 Sobotín a příprava záměru využití – předloženo 2x v ZO, nákup
objektu včetně pozemků a nákup pouze pozemku – zastupitelstvem nebylo podpořeno –
NEREALIZOVÁNO - BEZPŘEDMĚTNÉ. Návrh vypustit bod 5.8. a 5.9.
4.18. Zpracování „pasportu obecních mostů“. SPLNĚNO
V příloze č. 2 je návrh aktualizace č. 1 Plánu rozvoje obce Sobotín v roce 2019 – 2022.
Jedná se o zhodnocení za 2. pololetí 2019, tedy k 31. 12. 2019.
S ohledem na výše uvedené informace byl zpracován návrh Aktualizace č. 1 Plánu rozvoje obce
Sobotín v roce 2019 – 2022, který je přílohou č. 2 této zprávy.
Jedná se o dokument otevřený, který lze v průběhu platnosti aktualizovat.
Předsedající nechala prostor na dotazy a připomínky.
Pan Tesař – myslí si, že by tam měl být zakomponován střed obce u zbrojnice (pozemky s paní
xxxxxxxxcí – jak předeslala, je to dokument otevřený, takže se na příští ZO může doplnit.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje Aktualizaci č. 1 Plánu rozvoje obce Sobotín v roce
2019 – 2022 ke dni 27. 1. 2020 dle přílohy č. 2.
Termín: 27. 1. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:

8

Proti:

0

Zdrželi se:

0
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Usnesení č. 14/8 bylo přijato.
Pro: Vlček, Talpa, Hroch, Fojtíková, Tesař, Všetečka, Procházka, Nosálová

Bod 10 – Žádost o dotaci na výsadbu stromů v areálu parku Mausolea Kleinů
Komentář k tomuto materiálu podala předsedající.
Uvedla, že Obec Sobotín je vlastníkem areálu parku u Mausolea Kleinů v Sobotíně na p.p.č. 691
k.ú. Sobotín.
Areál parku byl v loňském roce poničen při povětrností kalamitě v červenci 2019. Spadlo více
jak 20 ks stromů. Tyto při vyvrácení a pádu polámaly stromy další. Stromy, které zůstaly stát
v blízkosti samotné stavby, byly pokáceny na základě souhlasu památkářů, a to s ohledem na
hrozící nebezpečí, aby při podobné povětrnostní události nedošlo k jejich spadnutí na stavbu
samotnou. Celkem byly vykáceny stromy, které tvořily více jak 200 m3 dřevní hmoty, cca 50 ks
stromů.
V současné době je vypsána výzva Ministerstva životního prostředí č. 9/2019, prioritní oblast 5.
Životní prostředí ve městech a obcích, podoblast 5.4 Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech
a obcích. Minimální výše podpory na jeden projekt je 20.000,- Kč, maximální výše podpory na
jeden projekt je 250.000,- Kč. Maximální míra podpory je stanovena na 100 % ze způsobilých
výdajů.
Dotace je na listnaté/ovocné stromy o různých obvodech kmínku, od čehož se odvíjí cena za 1 ks,
pořízení závlahy a zpracování odborného posudku a dozoru. Na MěÚ Šumperk, oddělení
památkové péče, bylo požádáno o vyjádření k možnosti podání dotace. Jednalo by se o výsadbu
listnatých stromů pouze ve spodní části parku jako 1. etapu - zahájení obnovy parku. Ve vrchní
časti v okolí hrobky nelze žádnou výsadbu provést s ohledem na postupné etapy rekonstrukce
stavby, pohybující se techniku, aby nedošlo k poškození vysázené zeleně. Dle projektu se jedná
o výsadbu javora mléč kulovitého, označený v PD č. 2 – Acer platanoides „Globosum“, velikost
kmínku 14 – 16, (viz příloha).
Ohledně vypracování odborného posudku, který je jednou z příloh žádosti o dotaci, byla
oslovena Ing. Mikisková, která vypracovala v říjnu 2012 projekt. Jednou z příloh pro žádost je i
odborný posudek. Od Ing. Jany Mikiskové máme vyjádření, že tento dokument nám vypracuje,
v případě přiznání dotace provede odborný dozor při výsadbě. Za práci se dotace nepřiznává,
předpokládá se, že obec si zajistí svépomocí svými zaměstnanci, ve spolupráci se sdruženími,
spolky…
Návrh na výsadbu by obsahoval výsadbu 48 ks javor mléč a s tím spojené.
Předsedající doplňuje, že tento DT se podává přes pobočku v Olomouci, kde to bylo
zkonzultováno. ZO dostali předběžnou tabulku, která by se k té žádosti podávala a kde je
uvedená cena 217.920,- Kč včetně DPH.
S ohledem na výše uvedené se předkládá zastupitelstvu k projednání níže uvedený návrh
usnesení.
Předsedající nechala prostor na dotazy a připomínky.
Pan Tesař – ptá se, zda ta úprava kácení je podle toho projektu z roku 2012, nebo se tam bude
ještě něco kácet?
Předsedající – reaguje, že po té kalamitě bylo provedeno, jak památkáři řekli. Nějaké pařezy tam
zůstali, odstraní se to a začistí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy Ministerstva
životního prostředí č. 9/2019, prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích,
podoblast 5.4 Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích, na výsadbu 48 ks
javoru mléč kulovitého, Acer platanoides „Globosum“ na p.p.č. 691 v k.ú. Sobotín, areál
parku u Mausolea Kleinů. Výše dotace je 100% uznatelných nákladů.
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Termín podání žádost: do 31. 3. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
8
Usnesení č. 14/9 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Pro: Vlček, Talpa, Hroch, Fojtíková, Tesař, Všetečka, Procházka, Nosálová

Bod 11 – Žádost o dotaci na obnovu místní komunikace Rudoltice – I. etapa
Komentář k tomuto materiálu podala předsedající.
Uvedla, že Obec Sobotín má připravenou PD na opravu místní komunikace v Rudolticích. Jedná
se o opravu 1,57 km komunikace. Akce je rozdělena do 2 etap.
První etapa zahrnuje rekonstrukci úseku o délce 1 km (od objektu č.p. 35 xxxxxxxxx po č.p. 44
xxxxxxxxxxxxxx). Předpokládané náklady na realizaci I. etapy jsou cca 1.700.000,- Kč bez DPH,
tj. 2.057.000,- Kč vč. DPH.
Druhá etapa zahrnuje úsek v délce 577,72 m za cenu cca 981.750,- Kč bez DPH, tj. 1.187.917,50
Kč vč. DPH. Konečná cena realizace bude známa po vysoutěžení.
Stávající povrch bude vyfrézován. Nový povrch bude tvořen podkladní vrstvou z asfaltového
recyklátu, spojovacím postřikem z asfaltu a asfaltovým betonem.
V roce 2018 a 2019 bylo požádáno o dotaci na obnovu místní komunikace v Rudolticích na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) v rámci dotačního titulu - Podpora obnovy místních komunikací. Obec Sobotín nebyla ani v jednom roce podpořena. V roce 2020 nebyl dotační titul
MMR vyhlášen.
V roce 2020 je možné požádat o dotaci z Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2020, dotačního titulu – Podpora a budování infrastruktury obce.
Účelem vyhlášeného dotačního titulu je mimo jiné podpora investičních a neinvestičních akcí
obcí zaměřených na následující aktivity:
a) výstavba, rekonstrukce, oprava místních komunikací, chodníků a součástí místních komunikací (mosty, lávky apod.),
Maximální výše dotace na jednu akci je 500.000,- Kč. Minimální podíl žadatele je 50 %
z celkových předpokládaných uznatelných výdajů obce. Termín pro podání žádosti je do 7. 2.
2020. Akce musí být zrealizována do 15. 12. 2020. V případě schválení bude žádost o dotaci
podána na I. etapu opravy komunikace.
Po obdržení sdělení o přiznání/nepřiznání dotace a po provedeném výběrovém řízení bude
materiál v této věci znovu předložen k projednání.
Předsedající nechává prostor pro dotazy a připomínky.
Pan Tesař – ptá se, zda ta PD je kompletně zpracovaná i s těmi propustky k domům.
Předsedající – na té cestě není téměř nikde příkop, takže tam někde v určitých úsecích musí být
vedeny do srážky vody.
Pan Tesař – podotýká to, aby to bylo kompletně.
Pan Vlček – tady zaznělo, že vlastníci parcel si chtějí na vlastní náklady prodloužit kanalizaci,
tak se ptá, jestli se to nedotkne té I. etapy. Aby se neopravila cesta, do které se bude opět kopat.
Předsedající – tam by se to nemělo dotknout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje 2020, dotačního titulu – Podpora a budování infrastruktury obce na
akci: „Oprava povrchu místní komunikace v obci Sobotín, část Rudoltice – I. etapa".
Termín schválení: 27. 1. 2020
Termín podání žádosti: do 7. 2. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
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Výsledek hlasování: Pro:
8
Usnesení č. 14/10 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Pro: Vlček, Talpa, Hroch, Fojtíková, Tesař, Všetečka, Procházka, Nosálová

Bod 12 – Žádost o dotaci z Programu na podporu JSDH 2020
Komentář k tomuto materiálu podala předsedající.
Uvedla, že v rámci dotačního titulu „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020“ mohou žádat o
finanční podporu pouze obce Olomouckého kraje a to na pořízení, rekonstrukci a opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení JSDH k zajištění jejich materiálního vybavení a zkvalitnění
zásahů.
Jedná se o techniku a vybavení sloužící k zásahu JSDH zřízenou obcí.
Cílem dotačního programu je podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDH) v
Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotační program
vychází z § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
Předmětem dotace bude pořízení dýchacích přetlakových přístrojů (2ks) včetně příslušenství
v celkové hodnotě do 116.000,- Kč. Zakoupením dýchacích přetlakových přístrojů včetně
příslušenství chce velitel JSDH zvýšit akce schopnost jednotky.
Dotační program je zveřejněn na úřední desce Olomouckého kraje od 17. 12. 2019 do 19. 3.
2020. Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 17. 1. 2020 do 10. 2. 2020.
Minimální výše dotace na jednu akci činí 5.000 Kč
Maximální výše dotace na jednu akci činí 200.000 Kč
V případě přidělení dotace je nutné akci spolufinancovat 50 % (tzn. částku, která bude obci
přiznána je povinna obec vynaložit i ze svých prostředků). Finanční prostředky na zajištění
akceschopnosti Jednotky jsou v rozpočtu obce na rok 2020 na § 5512. V případě přidělení dotace
musí být realizace provedena v roce 2020.
Předsedající se ptá starosty hasičů, pana Vlčka, jestli v tom textu usnesení nemá být 2 ks
přístrojů, nebo je to takto dostačující.
Pan Vlček – myslí si, že to určitě bude uvedené v té žádosti o dotaci, tudíž je to dostačující,
důležitá je i ta částka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu na podporu
JSDH 2020, dotačního titulu č. 1 – Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020 na
pořízení dýchacích přetlakových přístrojů včetně příslušenství. Finanční prostředky ve výši
50 % z celkové dotace budou hrazeny z rozpočtu obce Sobotín (§ 5512).
Termín schválení: 27. 1. 2020
Termín podání žádosti: do 10. 2. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
8
Usnesení č. 14/11 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Pro: Vlček, Talpa, Hroch, Fojtíková, Tesař, Všetečka, Procházka, Nosálová

Bod 13 – Žádost o dotaci na školní zahrady
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Komentář k tomuto materiálu podala předsedající.
Uvedla, že Obec Sobotín je jednou ze tří obcí jako zřizovatel svazkové školy. V Sobotíně je 1.
stupeň výuky. V rámci zkvalitnění výuky se nabízí pro školu možnost dotačního titulu MŽP
vyhlášení výzvy NPŽP - výzva č. 7/2019 - Přírodní zahrady.
Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků
základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.
Minimální výše podpory je 100.000,- Kč, maximální je 500.000,- Kč. Výše podpory je 85 % z
uznatelných nákladů. Doba realizace do 2022.
Zastupitelé obdrželi obrázky z jednotlivými prvky, tak snímek, kde by jednotlivé prvky měli být
umístěny.
Jednalo by se o zařízení: sluneční hodiny, hmyzí hotel, pocitové chodníky, 2 vyvýšené záhony,
bylinková spirála, ohniště, k ohništi lavičky, stromy, pergola... Je to v areálu okolí školy, takže by
to splňovalo možnost využití i pro veřejnost (u ohniště).
Je to předloženo na základě konzultace s vedením školy, s paní Chlandovou. V Petrově i
v Rapotíně se ty školy do tohoto projektu budou také zapojovat, ale s jinými prvky.
ZO Sobotín bude brát tuto DZ pouze na vědomí. Realizovat se to bude nejdříve v roce 20212022. O výsledku o přiznání - nepřiznání dotace by mělo být rozhodnuto do 30. 6. 2020. Žádost
o dotaci bude podávat svazková škola a hradit ze svého rozpočtu podání žádosti. V případě
přiznání dotace bude realizováno z dotačních financí a z rezervního fondu školy. V případě, že
by nebylo možné s ohledem na aktuální výši rezervního fondu v dané době, požádala by škola o
dofinancování (15%) z jednotlivých obcí. V našem případě by se jednalo o max. částku cca
58.500 Kč.
S ohledem na uvedené se předkládá k projednání níže uvedený návrh usnesení.
Pan Vlček – upozorňuje na chybu u legendy k mapě. Je tam špatně bod 4 a 5.
Pan Talpa – ptá se, jaká je tam udržitelnost a když se to zrealizuje, kdo se o to bude starat?
Předsedající – odpovídá, že udržitelnost je 10 let a tady se o to stará jak obec, tak škola. Škola
má výpůjčku na určitém území. Ale měl by se o to starat nositel dotace, takže škola i v rámci
výuky.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Sobotín bere na vědomí podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 7/2019
Ministerstva životního prostředí, prioritní o oblast 6. Environmentální prevence, podoblast
6.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta na zařízení pro výuku školy v Sobotíně.
Žádost bude podána ZŠ a MŠ Údolí Desné, zastoupena Mgr. Evou Bicanovou, ředitelkou,
se sídlem Družstevní 125, 788 14 Rapotín, IČ: 65497074.
Termín: 27. 1. 2020
Termín podání žádosti: do 3. 2. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje, že v případě nedostatečných finančních prostředků
v rezervním fondu ZŠ a MŠ Údolí Desné v době realizace předmětu dotace, bude
dofinancováno z obecního rozpočtu ve výši max. 15 % z celkové ceny.
Termín: 27. 1. 2020
Termín: do 31. 12. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
8
Usnesení č. 14/12 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Pro: Vlček, Talpa, Hroch, Fojtíková, Tesař, Všetečka, Procházka, Nosálová

Bod 14 a) – Odměny členům komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli za 4.
12

čtvrtletí 2019
Komentář k tomuto materiálu podala předsedající.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje vyplacení odměn členům výborů a komisí, kteří
nejsou zastupiteli, v celkové výši 15.400,- Kč. Částka bude vyplacena z vnitřní správy §
6171 – ostatní platy.
Termín schválení: 27. 1. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
8
Usnesení č. 14/13 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Pro: Vlček, Talpa, Hroch, Fojtíková, Tesař, Všetečka, Procházka, Nosálová

Bod 14 b) – Příloha k žádosti o dotaci TJ Sdružení chovatelů a přátel koní
Sobotín z.s.
Komentář k tomuto materiálu podala předsedající.
Uvedla, že tento materiál byl poslán zastupitelům v pátek na základě žádosti paní Ing. Měrkové.
Usnesením č. 12/22 bylo schváleno propachtování pozemku p.č. 976/1 – trvalý travní porost TJ
Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín, z.s. za účelem získání investiční dotace z programu na
podporu investičních akcí v oblasti sporu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných
zařízení v Olomouckém kraji v roce 2019 a 2020 na akci „Zastřešení cvičné plochy pro
sportovce a koňské atlety“ - pořízení lehké, bezzákladové, opláštěné stavby, která by sloužila
jako ochrana před nepříznivým počasím pro sportovní a jinou činnost (pořádání jiných
kulturních akcí, výstav, společenských akcí, veřejných tréninků). Při vyřizování žádosti o dotaci,
bylo sdružení vyzváno k doložení další přílohy, a to výpisu usnesení obsahující prohlášení
k vlastnickým právům k pozemku a deklaraci závazku ponechání pozemku po dobu minimálně
10 let v majetku obce a souhlas s realizací akce, na niž je požadována dotace.
Předsedající nechává prostor pro dotazy a připomínky.
Pan Talpa – je tam po dobu 10 let, že obec ten pozemek nebude moct prodat, bude pronajat
(pachtovní smlouva). Ptá se s ohledem na ceník. Bude to stále za tu cenu, i kdyby došlo ke
změně?
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Paní Bittnerová – ano, smlouva je uzavřena na 10 let, cena se nezmění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín souhlasí s realizací akce „Zastřešení cvičné plochy pro
sportovce a koňské atlety“ a prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku p.č. 976/1,
zapsaného na LV č. 10001, vedeným pro katastrální území Sobotín, obec Sobotín, okres
Šumperk, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk,
který byl usnesením č. 12/22 ze dne 9. 12. 2019 propachtován TJ Sdružení chovatelů a
přátel koní Sobotín, z.s. za účelem realizace akce „Zastřešení cvičné plochy pro sportovce a
koňské atlety“. Pozemek p.č. 976/1 v k.ú. Sobotín bude ponechán v majetku obce Sobotín
po dobu minimálně 10 let.
Termín schválení: 27. 1. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
8
Usnesení č. 14/14 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Pro: Vlček, Talpa, Hroch, Fojtíková, Tesař, Všetečka, Procházka, Nosálová

Bod 14 c) – Informace starostky
Komentář k tomuto materiálu podala předsedající.
Nejprve začala informací o stavu účtů.
KB
6.530.856,- Kč
Sberbank
3.533.438,- Kč
ČNB
54.865,- Kč
„Sobotín - splašková gravitační kanalizace II. etapa Rudoltice“ Rudoltice.
S ohledem na to, že obec neobdržela souhlas s věcným břemenem a umístění stavby na
pozemky třech vlastníků, byla postavena před rozhodnutí, a to, zda dotaci vrátit, či hledat jinou
variantu - tedy změny trasu. Jedině tak se dá využít plnohodnotně původní stavební povolení.
Na zastupitelstvu dne na 12. konání byla schválena změna trasy a vypracovaní PD pro podání
žádosti o územní rozhodnutí spojené se stavebním povolení. S tím je spojeno uzavření nových
smluv o věcném břemeni na pozemky dotčené změnou trasou Souhlasy ke změně trasy
dotčených orgánů (SPÚ, LČR, ŠPVS, MěÚ, Správa CHKO, inženýrské sítě...) Nyní budou
podklady zkompletovány a bude podána žádost o vydání stavebního povolení na MěÚ Šumperk,
vodoprávním odboru. Nyní je vyhotoven úsek cca od objektu čp. 11 býv. školka po Rudoltice
133 bytovka. Stavební práce pokračují i v současné době. Bude se pokračovat překopem přes
cestu I/11 na druhou stranu kolem Rychty směrem nahoru. Obec na to obdržela 1.700.000,- Kč
dotaci dalších 5 mil. je na dofinancování. Obec v posledních letech spoustu peněz proinvestovala
(parkoviště u OÚ, parkoviště a oplocení u DPS, kanalizace, opravy cest, osvětlení, zázemí
„Marta“).
Dnes se schvalovalo několik dotačních titulů (DT). I z toho důvodu byl termín ZO posunut na
dnešek, aby se neprošvihly termíny k podání žádostí. Od roku 2010 dodnes obec požádala o více
jak 40 DT, což je zhruba 4 za rok, podmínky se u každého DT liší. Na těch zhruba 40 DT obec
získala 14 mil. dotací a k tomu 16,5 mil. na kanalizaci, celkově tedy přes 30 mil. Je to díky těm
zastupitelům, kteří to podpořili.
Kulturní akce
10. 2. 2020 - přednáška o Japonsku v zasedací místnosti Obecního úřadu Sobotín
6. 3. 2020 - podvečer - zpívat evergreeny bude Tomáš Wurst v zasedací místnosti Obecního
úřadu Sobotín
V neděli 23. 2. 2020 bude akce ve spolupráci obce a Římskokatolické farnosti Sobotín - 2.
Masopust spojený s masopustním průvodem 14

Bližší informace ke kulturním akcím budou na webu obce, vývěskách, SMS, rozhlas.
Změna termínu zastupitelstva
Původní termín 24. 2. 2020 bude přesunut s ohledem na to, že muselo být svoláno ZO dne 27. 1.
2020, aby mohly být podány žádosti o dotaci, na 30. 3. 2020.
Rozpočtové opatření č. 28/2019 – na vědomí
Byla jako starostka pověřena k rozpočtovým opatřením ke konci roku.
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Zastupitelé obdrželi v podkladech přihlášku do školy místních samospráv – bližší informace
uvnitř.
Předsedající informuje o dopise, který obdržela a je adresován zastupitelům. Čte tento dopis
týkající se budek na HUP.
18:28 odešel pan Vlček
Dopis
xxxxxxxxxxxxx.

ZO=7
p.
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Předsedající vysvětluje okolnosti. Jelikož projížděla obcí a viděla ty skříně, v jakém jsou stavu,
tak v rámci dobrého skutku na to upozornila do novin č. 2/2017, ale netušila, jaká na to bude
odezva. Byla informována, že to zařízení není obce.
Neví, v čem by mělo ZO v této věci rozhodnout, když ty HUP už jsou nejspíš po záruce atd.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Sobotín bere na vědomí výše uvedené informace.
Termín: 27. 1. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka

Bod 15 – Diskuze
Předsedající otevírá diskuzi.
18:32 přišel pan Vlček

ZO=8

Pan xxxxxx – chtěl žádost o odpověď, nikoliv „bereme na vědomí“. Netýká se to pouze ho. Má
na svém pozemku 2 budky, ač k nim jako vlastník nedal souhlas. Vidí v tom bezpečnostní rizika.
Jelikož k tomu nemá žádný doklad o jeho vlastnictví, tak se o ty budky starat nebude. Ptá se, zda
se ptali písemně. Už ví, komu ty HUP patří, ale neřekne.
Myslí si, že obec je velmi obratná, co se týká prodeje pozemků. U něj to tak neprobíhá. U
řadovek jim v 75. roce národní výbor přidělil pozemek velikosti 30 m2. Nechal si zpracovat PD,
stavební úřad mu tu stavbu schválil. V roce 2002 ZO schválilo prodej těchto pozemků. Čtyři se
prodali a 2 ne, včetně toho jeho, i přes to, že k tomu má veškerou dokumentaci. Požádal o
dokončení prodeje pozemku před 5 měsíci a dosud není vyřízeno. Ptá se, kdy s ním tedy bude
jednáno stejně jako s ostatními a kdy se mu ten pozemek prodá?
Pan Hroch – zhruba před půl rokem zjišťoval u plynárenské společnosti, čí jsou ty budky HUP.
Odpověď nemá písemně, ale bylo mu sděleno, že plynové zařízení je těch vlastníků pozemků, na
kterých ta budka je.
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Ve stavební komisi se minulý rok jednali o tom, že aby osvobodili ten pozemek, tak mu nabízeli,
že by na jeho pozemku postavili plechovou budku k přemístění věcí. Šlo o to, že ten pozemek
chtěli nabídnout paní Vlčkové za směnu s tou cestou, aby se to zprůchodnilo občanům dokola.
Podal to písemně, ale zatím nedostal odpověď. Žádost je podána na MěÚ, je u paní Vlčkové a na
OÚ Sobotín. Navrhuje sám za sebe tu možnost, aby tam vznikla cesta.
Pan Vlček – měli tam i místní šetření v komisi.
Pan xxxxxxx – nechce čekat další měsíce, než se to dořeší. Jde to za obec, protože je to ve
veřejném zájmu v řízení s xxxxxxxx(oplocení). Mezi potokem a pozemkem je 60 cm rovného
terénu ideální na pěší stezku. Mělo by se o tom jednat s Lesy ČR a odstranit ten živý plot.
Pan Hroch – má pravdu, že je tam 60 cm místa, ale dále je udělané zaměření a tam na opačné
straně potoka chybí 60 cm. Chtěl vyjít vstříc občanům, aby se to zprůchodnilo. Žádostí na odkup
pozemku, který má v užívání pan xxxxxxx, bylo více. Neplatí za to nájem.
Pan xxxxxx – tenkrát to národní výbor neurčil.
Pan Tesař – myslí si, že návrh od pana Hrocha je neřešitelný. Kdyby to pak pokračovalo od
mostu, tak část pozemku vlastní Agro Měřín, ten k tomu nedá souhlas. Myslí si, že bude dobře,
když si v klidu dají návrh a domluví se, jak to udělat. Hlasuje pro to, co si myslí, že je pro obec
dobře.
Pan Talpa – reaguje, že nechápe, že se to řeší až teď, když tam bydlí už desítky let. Sám má na
svém pozemku budku s HUP a stará se o ni. Plynofikace v obci je víc jak 10 let a tak ho zaráží,
že to pan xxxxxx řeší až teď. Chápe jeho důvody, že mu to vadí, ale mohl to řešit už tenkrát. A
myslí si, že ty budky některé nejsou v užívání.
Pan Tesař – tenkrát se dělalo nové přeměření pozemků a zjistilo se, že nejsou zaměřeny. Pak jsou
nepovolené stavby.
Pan Talpa – jen se ptal, proč se to řeší až teď. Nesedí mu tam časová osa.
Pan xxxxxxx – má na pozemku 2 budky, na které se může napojit pouze on. Při zaměření
pozemků se zjistilo, že ji nemají na kraji pozemku, ale mají ji 1 m ve svém pozemku. Kdyb tam
postavil plot, tak znemožní přístup energetikům.
Co se týká kůlen, tak tehdy to dávali… proč se to těm 4 mohlo prodat a jemu ne? Průchodnost
pochybila obec (směna pozemků). V územním plánu je komunikace. Při posledním odvolání
obec odpověděla, že se tím nehodlá zabývat…
Pan Hroch – v minulosti se uvažovalo (za minulého vedení), že se budou dělat chodníky, tak ty
plynové budky se posunuly o 1 m mimo plot.
Pan Procházka – oni nic neschvalovali, to bylo ještě za minulého ZO.
Předsedající – reaguje, že plyn se dělal 2004/2005, takže to je 15 let… to, že to bylo v novinách,
myslela v dobrém s ohledem na bezpečnost.
Pan xxxxxxxxxx – v paneláku mají plynovou kotelnu, mají tam také tu budku, každý rok tam
chodí revize plynová. Dalo se to do závad a muselo se to natřít.
Ptá se pana Hrocha na chodník opětovně.
Pan Hroch – reaguje, že to zorganizuje a nechá nacenit nějakou firmou – soukromě.
Paní xxxxxxxxxx – nesouhlasí s tím. Tolikrát už žádali o to, aby se ten chodník spravil, a stále se
nic neděje. Proč by si ho měli platit, když je to na obecním.
Pan xxxxxxxxxxx – nevidí důvod, proč by si měli platit chodník.
Pan Hroch – a proč si ho platil ten vedlejší panelák?
Paní xxxxxxxxx – oni žádali obec, aby se jim tam sekala tráva, ale říkali, že si to musí zaplatit,
protože to není obecní pozemek. Teď si ho obec zakoupila i další pozemky a najednou nemá na
opravu chodníku.
Předsedající – kolem směny mezi obcí a Lesy ČR se chodilo hodně dlouho. Zadní panelák si
chtěl opravit chodník na vlastní náklady, ale báli se, že jim to poté Lesy ČR převedou a budou
pak o to víc platit. Proto se v rámci směny ten pozemek převedl a oni se zavázali k tomu, že obec
nic platit nemusí, že je to chodník k jejich paneláku a oni si to spraví ze svého, to byla podmínka.
Paní xxxxxxxxxx – tak by obec měla zaplatit jim, za to že se o to starají… v zimně odhrnují sníh
apod.
Předsedající – ve městě například platí, že chodník patří k tomu domu.
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Pan xxxxxxxxxxx – jde o to zaplacení chodníku…nebo ten chodník od OÚ k zámku si budou
platit občané?
Předsedající – to je chodník při MK v rámci bezpečnosti.
Pan Hroch – jde o to, že ten panelák – nemovitost – není v majetku Obce Sobotín je jejich.
Pan Tesař – myslí si, že je to na samostatný bod do komise výstavby, aby se udělal jasný zápis.
Pan xxxxxxxx – dodává, že by ho nikdy nezajímala budka HUP nebýt výzvy v novinách, aby se
o to postaral. Mohlo by se stát, že by ho firma zažalovala, kdyby s tím nějak špatně manipuloval
a něco by se stalo.
Zastupitelé se nemohou obviňovat, že to neschválili, zastupitelé pokračují a přebírají závazky
minulého ZO. Paní starostka přebírala úřad, měla možnost si udělat audit, když přebírala funkci.
Dnes má zodpovědnost ona.
Předsedající – reaguje, že si vzpomíná, jak přebírala obec. Dostala kancelář, klíče od auta a
informaci kde jsou zimní gumy na auto. To je vše. A ten archiv byl v katastrofálním stavu. A teď
za to má vést vinu?
Paní xxxxxx – věděla, do čeho jde.
Pan Talpa – neměl nic osobního proti panu xxxxxxx, pouze konstatoval svůj názor, proč se to
neřešilo už tenkrát.
Pan Tesař – vyjadřuje se k plánu rozvoje obce. Chce tam zařadit rozšíření územního plánu. A
dále, by bylo vhodné přikrytí těch kontejnerů u Jednoty i u zbojnice, aby to vypadalo.
Předsedající – reaguje, že jak je teď zpracována PD na chodník, tak je řešena jednak na chodník,
ale o na točku pro autobus za Jednotou a v tom je i prostranství i pro ty kontejnery. Je to v rámci
stavby všechno.
Pan xxxxxxx – ptá se, zda by to, co vzali na vědomí, nešlo přepracovat.
Předsedající – ZO to vzalo na vědomí, udělají si z toho s panem místostarostou také nějaký
výstup. Zjistí si další informace.
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Bod 16 – Závěr
Předsedající zve přítomné na 15. ZO, které se plánuje na 30. 3. 2020. Předsedající děkuje všem
přítomným za účast. V 19:14 hodin bylo 14. veřejné zasedání ZO ukončeno.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín podle
§ 93 odst. 1 zákona o obcích.
Zápis byl vyhotoven dne: 5. 2. 2020
Zapisovatel:

Veronika Špačková ………………………….........

Ověřovatelé:

Renata Nosálová ........…..............................................
Martin Vlček .......…...…........................................

Místostarosta:

Josef Hroch .............................................................

Starostka:

Iveta Fojtíková ...............................................................
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