Obec Sobotín
Zastupitelstvo obce Sobotín

Zápis
z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín,
konaného dne 18. 5. 2020, od 16:00 hodin.
Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Sobotín (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16:03
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 11. 5. 2020 do 18. 5. 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 (z toho jeden před složením slibu) a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné
(§ 92, odst. 3 zákona o obcích).
Zastupitelé pan Talpa a paní Pavelková se omlouvají za pozdní příchod. Paní Vlčková se
neomluvila.
Předsedající upozornila přítomné, že k vyhotovení a ověření zápisu bude po celou dobu zasedání
využíváno nahrávací zařízení. Jeho záznam však může být nekvalitní v důsledku konání ZO
v tělocvičně. Předsedající žádá přítomné, aby ke každému bodu měli pouze to nejnutnější a
mluvili srozumitelně.
Předsedající vítá jako hosta pana JUDr. Nešpora, právního zástupce obce.
ZO=7

Bod 2 - Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určila ověřovateli zápisu z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín paní
Kulichovou a pana Pavelku, oba přijali. Zapisovatelkou určila slečnu Veroniku Špačkovou.
16:07 přišla paní Vlčková

ZO=8

Bod 3 – Slib nového člena zastupitelstva
Předsedající uvedla, že s ohledem na to, že pan MUDr. Alan Všetečka, bytem xxxxxxxxxx, podal
dne 6. 3. 2020 rezignaci na mandát zastupitele obce Sobotín, vznikl mandát panu Stanislavu
Pavelkovi, bytem xxxxxxxxxxxx.
Předsedající upozornila, že odmítnutím složení slibu nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů v platném znění).
Slib člena zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění)
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„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Sobotín a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky“.
Pan Pavelka složil slib a potvrdil ho svým podpisem (příloha č. 3).
ZO=9

Bod 4 – Schválení programu
Předsedající přečetla návrh programu 15. veřejného zasedání.
Předsedající nechala prostor k připomínkám, doplnění či dotazům k programu.
Paní Vlčková – nebude pro program hlasovat.
Návrh programu:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje program 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Sobotín ve znění:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Slib nového člena zastupitelstva
4) Schválení programu
5) Připomínky k zápisu
6) Kontrola plnění usnesení, zpráva finančního výboru
7) Rozpočtové opatření č. 7/2020
8) Volba člena finančního výboru
9) Zpráva o inventarizaci k 31. 12. 2019
10) Návrh na likvidaci majetku
11) Návrh závěrečného účtu obce Sobotín za rok 2019, zpráva auditora a výsledek hospodaření
12) Protokol o schválení účetní závěrky obce Sobotín za rok 2019
13) Rozdělení neinvestičních příspěvků – spolky na rok 2020
14) Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 a č. 2/2020
15) „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace – II. etapa“ – dodatek č. 1
smlouvy o dotaci
16) Zapojení obce Sobotín do území MAS Šumperský venkov na programové období
2021 - 2027
17) Záměr prodeje obecních nemovitostí
18) Dotace JSDH Sobotín – Olomoucký kraj
19) Dotace Mauzoleum r. Kleinů – Olomoucký kraj
20) Odstoupení od smlouvy o dílo – Experior (zateplení hasičské zbrojnice)
21) Aktualizace č. 2 plánu rozvoje obce Sobotín v letech 2019 – 2022
22) Zpráva - obecní les k 30. 4. 2020
23) Organizační
a) Odměny členům komisí a výborů, kteří nejsou zastupitelé – 1. čtvrtletí 2020
b) Zmocnění starostky
c) Volba přísedícího u Okresního soudu v Šumperku
d) Informace starostky
24) Diskuze
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25) Závěr
Termín: 18. 5. 2020
Výsledek hlasování: Pro:
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Usnesení č. 15/1 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Pro: Vlček, Hroch, Fojtíková, Tesař, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová
Nehlasuje paní Vlčková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a
nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanoví odměnu za výkon
funkce zastupitele a předsedy komise ve výši 3.611,- Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována od 18. 5. 2020.
Termín: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
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Usnesení č. 15/2 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Pro: Vlček, Vlčková, Hroch, Fojtíková, Tesař, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová

Bod 5 – Připomínky k zápisu
Předsedající dala zastupitelům prostor k připomínkám k zápisu ze 14. ZO Sobotín.
Paní Vlčková – ptá se, jak byly vypořádány připomínky p. xxxxxxxx ohledně HUP.
Předsedající – vrátí se k tomu v informacích starostky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín bere na vědomí zápis ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Sobotín, konaného dne 27. 1. 2020.
Termín: 18. 5. 2020

Bod 6 – Kontrola plnění usnesení, zpráva finančního výboru
Předsedající žádá pana Tesaře, který byl pověřen panem Talpou o přečtení zprávy z KV.
Pan Tesař přednáší zprávu KV.
Zápis z 9. zasedání KV, konaného dne 6. 5. 2020
Přítomni: Bc. Kamil Talpa, Jiří Bittner, DiS., Robert Dulík
Zapisovatelka: Veronika Špačková
Kontrolní výbor byl usnášeníschopný.
Program:
1) Kontrola plnění stávajících usnesení
Bod č. 1
Kontrola plnění stávajících usnesení
Proběhla kontrola usnesení ze 14. ZO Sobotín.
(trvající usnesení viz příloha – tabulka a materiály k 9. jednání KV)
▪

Usnesení č. 8/10
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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 xxxxxxxxxxx,
nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, 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
Prodloužen termín do 31. 5. 2020, usnesením 14/2. – stále trvá
▪ Usnesení č. 14/12
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 – vzhledem k termínu trvá
Příští zasedání bude naplánováno s ohledem na termín 16. ZO Sobotín.
Zapsala: Veronika Špačková, dne 7. 5. 2020
Předsedající děkuje za přednesení zprávy.
Předsedající nechává prostor pro dotazy a připomínky.
Paní Vlčková – pozastavuje se nad tím, jestli má KV kontrolovat pouze plnění usnesení. Je to pro
ni takto nedostačující. Porušuje se jednací řád (JŘ). Jako příklad uvádí prodej pozemku panu
Hrochovi (11. ZO), kdy při hlasování došlo k porušení zákona o střetu zájmů. Je třeba to projednat a vyvodit důsledky. Obrací se na právního zástupce obce, jak se v této věci má postupovat.
Už minule žádala předsedu KV, aby zaslal zápis e-mailem, protože patří k materiálům, nebylo
tak učiněno, ptá se, z jakého důvodu jsou zápisy z KV dávány do složky a nejsou součástí podkladových materiálů pro ZO.
Předsedající – při zahájení jednání říkala, že pan Talpa se omlouvá, přijde později. Proto by bylo
lepší nechat připomínky a dotazy ke KV až bude přítomen pan Talpa a bude se moci vyjádřit.
Paní Vlčková – jestliže je známo, že zde není přítomna odpovídající osoba, tak tento bod měl být
přeřazen.
Předsedající – nebude se teď vyjadřovat ke kontrolnímu výboru, to nechává na předsedovi. To,
že říkala, že byl porušen zákon o střetu zájmů, tak prosí o objasnění, co konkrétně myslí. A pana
JUDr. Nešpora o případné vysvětlení.
Paní Vlčková – uvádí, že pan Josef Hroch se zúčastnil hlasování, přestože byl ve střetu zájmů.
Byl porušen z. č. 106/1999 současně porušen i JŘ, proto je potřeba to projednat a vyvodit důsledky.
Předsedající – prosí o vyjádření pana Hrocha a potom pana JUDr. Nešpora.
Pan Hroch – znovu si poslechl zvukový záznam z 11. ZO, kde je zřetelné, že všem zastupitelům
je zřejmé, že nehlasuje pro svůj zájem, ale hlasuje pro xxxxxxxxx, což je jeho otec. Ve zvukovém záznamu, je to zřetelné. Myslí si, že svým hlasováním neuškodil obci Sobotín, spíš to bylo
pro obec velice výhodné. Nechal si na to dělat i právní rozbory.
Paní Vlčková – oponuje a cituje §2 odst. 4 JŘ ZO, což je i součástí zákona o střetu zájmů: „4.
Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednání
a rozhodování určité záležitosti v zastupitelstvu mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj
samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě
zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání
zastupitelstva obce, které má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro
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vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje zastupitelstvo obce. Tuto
povinnost má člen zastupitelstva obdobně při jednání a rozhodování ostatních orgánů, jejichž je
členem.“ Namítá, že tuto povinnost nesplnil, v tom vidí porušení zákona. Ptá se pana Hrocha,
zda si byl vědom toho, že pokud by nehlasoval, nemuselo toto usnesení projít?
Předsedající – myslí si, že osobní invektivy sem nepatří a předává slovo panu JUDr. Nešporovi.
Má tu stanovisko, že novela v r. 2013 pozměnila střet zájmů. Tudíž pan Hroch mohl hlasovat.
Hlasovací právo mu nikdo nemůže odepřít.
Pan JUDr. Nešpor – zákon o střetu zájmů je po právní úpravě především po novele z r. 2013
v podstatě subjektivní záležitostí zastupitele, který by se mohl cítit, že je ve střetu zájmů, tak by
to měl sdělit ZO včetně důvodů = oznamovací povinnost. Do r. 2013 ten daný orgán (ZO) mohl
rozhodnout, zda-li se zastupitel bude dál účastnit hlasování či nikoli. Na základě této novely to
bylo změněno tak, že je pouhá oznamovací povinnost a následně se zastupitel dle svého
vlastního uvážení (v rámci slibu a dalších náležitostí) dobrovolně rozhodne, jestli bude nebo
nebude hlasovat, ale to právo mu nemůže být upřeno. Kdyby se dostával do střetu zájmů, tak je
to přestupek (zjednodušeně), ale z hlediska hlasování, tak je to rozhodnutí a zvážení zastupitele.
Když se dostává do střetu zájmů má ohlašovací povinnost, může hlasovat, ale je to subjektivní
oznamovací povinnost. Není v pravomoci ZO jakýmkoli způsobem omezit výsledek a účast
zastupitele při hlasování. Je to i stanovisko odboru kontroly a dozoru veřejné správy MV č.
8/2011, kde se k tomu blíže vyjadřuje.
Pan Procházka - každý věděl, o čem se hlasuje, co se prodává.
Předsedající – ukončuje debatu. Žádala, aby dnešní ZO proběhlo vzhledem ke ztíženým
podmínkám co nejrychleji. Vyzývá přítomné, aby mluvili k bodu jednoduše, srozumitelně a
v krátkosti.
Paní Kulichová – připomíná, že paní Vlčková měla už víc jak 2 připomínky.
Předsedající ukončila debatu.
Předsedající předává slovo předsedkyni FV, paní Kulichové.
Paní Kulichová – ptá se, zda zprávu má vzhledem k podmínkám číst?
Předsedající – osobně by o tom, že se to číst nebude, dala hlasovat.
Pan JUDr. Nešpor – co se týče rozsahu prezentací materiálů, které jsou… Základní zásadou
veřejného zasedání, je právě to, aby to bylo srozumitelné pro veřejnost. Vzhledem k podmínkám
(roušky, akustika) a jestli se veřejnost nebude cítit dotčena, tak v tom nevidí problém. Zastupitelé
mají ty informace k dispozici, v případě, že by měl někdo připomínku, je možné to přečíst, ale
není to nic nezákonného, pokud bude dodržena zásada veřejnosti. Hlasování je nad rámec. Stačí
uvést v zápisu.
Zápis z FV vzhledem k situaci a k podmínkám nebude čten (je přílohou č. 4), zastupitelé dostali
na vědomí.
Paní Vlčková – ptá se, k jakému účelu bylo svoláno dnešní ZO, které je podle zákona veřejné?
Jde o to, že ZO je určeno především občanům, kteří se seznamují s podrobnostmi o tom, jak
zastupitelstvo koná, jak se rozhoduje a co projednává. Měla připomínku k programu, měl se
upravit tak, aby se projednalo, co je nezbytně nutné projednat, ale v souladu se zákonem o
obcích, kdy jsou zastupitelé seznamováni s činností zastupitelstva.
Předsedající – ukončuje k tomuto debatu.
Paní Vlčková – jestli se zpráva nečte, tak se má vzít na vědomí.
Předsedající – nikdy se o zprávě nehlasuje, takže je součástí zápisu a bere se na vědomí.
Paní Vlčková – namítá, že je to v rozporu ze zasedáním ZO veřejného… co by o tom občané
věděli? Nic.
Předsedající – odebírá paní Vlčkové slovo a ptá se pana JUDr. Nešpora, zda tento bod mohou
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takto opustit a pokračovat dál.
Pan JUDr. Nešpor – souhlasí s tím a odkazuje se na to, co již říkal. Měla by být dodržena zásada
veřejnosti, a že za tohoto stavu budou v dostatečné míře promítány na projektoru.

Bod 7 – Rozpočtové opatření č. 7/2020
16:45 odešel pan Tesař

ZO=8

Komentář k tomuto materiálu podala předsedající.
Uvedla, že příjmová a výdajová část rozpočtu se navyšuje o 4.150.094,- Kč
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU 2020
§

položka

Popis

1334

odvody za odnětí půdy

1349

zrušené místní poplatky - poplatky
ubytovací a rekreační z min.roku

3429

podpora ostat.produkčních činností lesní hospodářství - příspěvek na
obnovu lesa od KÚ Ol.kraje
komunální služby - příjmy z poskytovaných služeb - proplacení za
vypracování projekt.dokumentace vodovodní přípojky
ostatní zájmov.činnost - příjmy ze
vstupného

3639

komunální služby - příjmy z prodeje
pozemků-splátky za pozemek
p.č.1558

4116

3639

6409

1122
5213
6171

8115

ostatní nedaňové příjmy - vratka za
úhradu faktury - EKOZIS -chybná
faktura
daň z příjmů právnických osob podání daňové přiznání za Obec
Sobotín
krizová opatření - nadační příspěvek
ČEZ - COVID 19
vnitřní správa - prodej služeb - služby
pro občany

změna stavu krátkod.prostředků na
bankovních účtech

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU 2020

účel.znak

částka v Kč
3 000,00 Kč
35 000,00 Kč

29030

442 094,00 Kč

§
promít.se do
promít.se do

promít.se do

položka

Popis

3639

komunální služby a územní rozvoj
- rezerva

3639

komunální služby a územní rozvoj
- rezerva

1032
3639

promít.se do

podpora ostat.produkčních
činností - náklady na obnovení
lesa
komunální služby a územní rozvoj
- rezerva

účel.zn.

částka v Kč
3 000,00 Kč
35 000,00 Kč

bez ÚZ -jde
o rok 20172018

442 094,00 Kč
54 000,00 Kč

54 000,00 Kč
2 000,00 Kč

promít.se do

3429

ostatní zájmová činnost - nákup
materiálu

43 000,00 Kč

promít.se do

3639

komunální služby a územní rozvoj
- rezerva

546 000,00 Kč

promít.se do

2321

1 275 000,00 Kč

promít.se do

6399

45 000,00 Kč

promít.se do

5213

5 000,00 Kč

promít.se do

6171

1 700 000,00 Kč

promít.se do

2321

odvádění a čištění odpadních vod výstavba kanalizace
platby daní a poplatků - podání
daňového přiznání za Obec
Sobotín
krizová opatření - náklady na
ochranné prostředky
vnitřní správa - náklady na provoz
služeb pro občany
odvádění a čištění odpadních vod výstavba kanalizace (navýšení o
poskytnutí dotace na výstavbu
kanalizace v roce 2019 - čerpání
dotace v roce 2020)

2 000,00 Kč

43 000,00 Kč

546 000,00 Kč
1 275 000,00 Kč
45 000,00 Kč
5 000,00 Kč

1 700 000,00 Kč

rozpočtové opatření v příjmové
části rozpočtu 2020

3639

komunální služby - příjmy z prodeje
ost. nemovitostí - splátky Rudoltice
133

3612

bytové hospodářství - příjmy z
prodeje ost. nemovitostí - splátky
Rudoltice 133

-110 000,00 Kč

110 000,00 Kč

2212

1032
3639

3322
3745
3639
3113
celkem
příjmová
část

4 150 094,00 Kč

3113
celkem
výdajová
část

rozpočtové opatření ve výdajové
části rozpočtu 2020
Silnice - opravy místních komunikací
podpora ostat.produkčních
činností - pokrytí akce na pořízení
lesní techniky (než přijde dotace)
komunální služby a územní rozvoj
- rezerva
zachování a obnova kulturních
památek - pokrytí akce "Rekonstrukce Mauzolea rodiny Kleinů II.etapa - dofinancování akce dotace po vyúčtování

-750 000,00 Kč

750 000,00 Kč
-875 000,00 Kč

875 000,00 Kč

péče o vzhled obcí - výsadba
stromů u hrobky
komunální služby a územní rozvoj
- rezerva
ZŠ - číštění fasády a jiné opravy
budovy S 55

295 000,00 Kč
-295 000,00 Kč
100 000,00 Kč

ZŠ - investiční akce

-100 000,00 Kč
4 150 094,00 Kč

Předsedající nechala prostor na dotazy a připomínky.
16:47 přišel pan Tesař

ZO=9
6

Paní Vlčková – mohou se domluvit, že se DZ vůbec nebudou číst, pokud jsou zastupitelé natolik
informováni o tom, jaké důvody k usnesením jsou. Jelikož je v JŘ, že může vystupovat 2x, ptá se,
co má dělat, když má 5 dotazů.
Předsedající – odpovídá, že má mít pouze 2 dotazy.
Paní Vlčková – nebude se k tomuto materiálu vůbec vyjadřovat. A nebude ani hlasovat.
Nesouhlasí se způsobem projednávání dnešních bodů ZO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 ve výši 4.150.094,-Kč.
Příjmová a výdajová část rozpočtu se navyšuje o 4.150.094,-Kč.
Termín: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
6
Usnesení č. 15/3 bylo přijato.

Proti:

1

Zdrželi se:

2

Pro: Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová
Proti: Vlčková
Zdržel se: Vlček, Tesař
Předsedající – s tím co zaznělo, se nemůže ztotožnit, snaží se číst ty zprávy, o kterých se má
hlasovat. Co půjde, tak bude zkracovat. Důležité je, aby zaznívali návrhy usnesení, aby se vědělo,
o čem se hlasuje.
Paní Vlčková – navrhuje, aby se nečetlo nic, když se to promítá na projektoru. Ptá se, jaký je
dnes režim projednávání bodů?
Předsedající – odpovídá, že režim je takový, že se to promítá a mezi debatami si to občané
mohou přečíst. Jinak se jako předsedající snaží číst téměř všechno.

Bod 8 – Volba člena finančního výboru
Předsedající uvedla, že obec Sobotín obdržela dne 8. 4. 2020 oznámení o odstoupení člena
finančního výboru paní Mgr. Martiny Chlandové. Finanční výbor je tříčlenný, je tedy potřeba
doplnit výbor o dalšího člena. S ohledem na uvedené se předkládá zastupitelstvu níže uvedený
návrh usnesení.
Ptá se na návrhy zastupitelů.
Paní Kulichová – jako předsedkyně výboru navrhuje paní Ivetu Smolkovou, bytem xxxxxxxxxx,
nar. xxxxxxx.
Předsedající – ptá se, jestli má někdo další návrh?
Paní Vlčková – měla by návrh, aby se člen FV nedoplňoval, protože se prokázalo, že není třeba.
Myslí si, že je dostačující, aby byli 2 členi. Když byla ve FV, tak byly s paní Pavelkovou odvolány. Myslí si, že je to opět v rozporu se zákonem, který říká že FV musí být 3 členný, poklesne-li
počet pod 3, tak FV nemůže pracovat. Proto nerozumí tomu, co se neustále řeší. Žádá o vyjádření
právního zástupce.
Předsedající – jestliže je 3 členný výbor schválený ZO, tak se musí doplnit, aby 3 členný byl.
Pan JUDr. Nešpor – pokud je schválený 3 členný výbor, a jeden odstoupil, tak je v pravomoci
ZO aby dovolilo dalšího člena. A jakýkoli člen může využít práva odstoupit, takže jeho doplnění
je v pořádku.
Paní Vlčková – vychází se ze zákona o obcích, kde je povinností zvolit nejméně 3. Jde o to, že
pokud 1 odstoupil a byl 2 členný, tak se nejednalo. Pokud kleslo pod ty 3, tak nemůže výbor jednat. Ptá se, jestli se ZO řídí zákony a vnitřními předpisy.
Předsedající – podle informací co má, tak 2 jsou více jak polovina, tudíž 3 členný výbor mohl
zasedat i o 2 členech.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje člena finančního výboru paní Ivetu Smolkovou, nar.
xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx.
Termín: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
8
Usnesení č. 15/4 bylo přijato.

Proti:

Zdrželi se:

0

0

Pro: Vlček, Hroch, Fojtíková, Tesař, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová
Paní Vlčková nehlasuje.
Pan Tesař – omlouvá se z dalšího jednání ZO.
17:00 odešel pan Tesař

ZO=8

Bod 9 – Zpráva o inventarizaci k 31. 12. 2019
Komentář k tomuto materiálu podala předsedající.
Uvedla, že inventarizace byla provedena v budově OÚ Sobotín 54 – úřad, knihovna, dílna
(údržba Sobotín 182 - Marta), ZŠ č.p. 55, družina + PC učebna, šatny Sobotín č.p. 54, školní
stravovna (Sobotín č.p. 55), vývařovna (Sobotín č.p. 74), hasičská zbrojnice, chatky Rudoltice,
knihovna, dětské hřiště u ZŠ, budovy, stavby, pozemky, lesní hospodářství.
Předsedající uvedla, že tuto DZ bere ZO na vědomí, tím že je po auditu dílčím, tak z kraje.
Předsedající nechá prostor pro dotaz a připomínky.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín bere na vědomí souhrnnou zprávu z provedené rekapitulace
všech výsledků inventarizačních prací k 31. 12. 2019.
Termín: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka

Bod 10 – Návrh na likvidaci majetku
Komentář k tomuto materiálu podala předsedající.
Uvedla, že důvodem návrhu na vyřazení z evidence majetku obce k 31.12.2019 je, že uvedené
předměty jsou nefunkční, poškozené nebo staré. V protokolu je vždy uvedena věc, u které je
pořizovací cena a důvod likvidace.
Návrh majetku na vyřazení z evidence obce Sobotín (inventarizace k 31.12.2019)
zařízení

ev.číslo

název

ks

ZŠ Sobotín 55

E382
E650
E00165
C00418
C00679
6401
C367

soubor čís.os.
stovkové počítadlo
Telurium
stůl pod psací stroj
JK Lady 26
psací stůl oboustranný
ruční dopr.vozík Rapid

1
1
1
1
1
1
1

cena - celkem

740,00 Kč
908,00 Kč
1 120,00 Kč
1 193,00 Kč
1 200,00 Kč
1 430,00 Kč
265,00 Kč

důvod likvidace

nefunkční
nefunkční
nefunkční
rozbitý
rozbitý
rozbitý
rozbitý

8

C00633

otočná židle na kol.

1

1 560,00 Kč

rozbitý

C00627
E02045
C00300
C00303

radiomag.Sanzo
radiomag.Sanyo
knihovna jabl.
knihovna jabl.

1
1
1
1

4 831,00 Kč
3 392,00 Kč
1 330,00 Kč
1 330,00 Kč

nefunkční
nefunkční
rozbitá
rozbitá

majetek k vyřazení
ve výši
Obecní úřad Sobotín
54

19 299,00 Kč

1
1

14960
7149

nefunkční
nefunkční

1
1
1

4999
3995
4995

nefunkční
nefunkční
nefunkční

1

3500

nefunkční

20181

sporák FIKO
záložní zdroj
mob.telefon samsung galaxy
mob.telefon Huawai P9
mob.telefon Lenowo P6
mob.telefon XIAOMI Redmi
zálohovací zařízení u serveru

1

3298

nefunkční

92016129

PC sestava + monitor

1

15888

nefunkční

58784
78083

nefunkční

20054
2012014
201709
2017030
2017031
201811

majetek k vyřazení
ve výši
celkem

Předsedající nechá prostor pro dotazy a připomínky.
Paní Vlčková – udivuje jí, že v každém návrhu na likvidaci jsou mobilní telefony docela ve
vysoké částce. Ptá se, kolik má obec služebních telefonů?
Předsedající – reaguje, že ty telefony jsou pracovní, tudíž se mohou rozbít – displej, nebo se
sekne a je nefunkční a oprava stojí více než nový telefon, tak to je jeden z důvodů. Likvidační
protokoly od toho má.
Paní Vlčková – nelíbí se jí hospodaření s majetkem, ZO zodpovídá za hospodaření. A nedostala
odpověď, kolik je služebních telefonů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje vyřazení majetku z evidence Obce Sobotín ve výši
78.083,- Kč.
Termín: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
7
Usnesení č. 15/5 bylo přijato.

Proti:

1

Zdrželi se:

0

Pro: Vlček, Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová
Proti: Vlčková

Bod 11 – Návrh závěrečného účtu obce Sobotín za rok 2019, zpráva auditora a
výsledek hospodaření
Komentář k tomuto materiálu podala předsedající.
Projednání Návrhu závěrečného účtu obce Sobotín za rok 2019
9

Předsedající uvedla, že návrh závěrečného účtu za rok 2019 byl vyvěšen na úřední desce ode dne
29. 4. 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobotín 2019.
Předsedající nechá prostor pro dotazy a připomínky.
Paní Vlčková – ptá se, zda bude následovat hlasování?
Předsedající – odpovídá, že ano
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Sobotín vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Sobotín za
rok 2019 a to bez výhrad. (příloha je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Sobotín 2019)
Termín: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková
Výsledek hlasování: Pro:
7
Usnesení č. 15/6 bylo přijato.

Proti:

1

Zdrželi se:

0

Pro: Vlček, Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová
Proti: Vlčková
Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobotín za rok 2019
Předsedající uvedla, že zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobotín za rok 2019,
provedená pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje byla rovněž vyvěšena na úřední
desce. Při přezkoumání hospodaření obce Sobotín za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Sobotín bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Sobotín za rok 2019, IČO: 00303348.
Termín: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková
Výsledek hospodaření obce Sobotín za rok 2019
Předsedající nechá prostor pro dotazy a připomínky.
Paní Vlčková – ptá se, zda položka - 2.776.153,24 je v rozpočtu mínusová? Převádí se
v rozpočtech mínusové částky?
Paní Mošelová – Ano, tak se to bude převádět.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2019
ve výši - 2.776.153,24 Kč do výsledku hospodaření minulých let v účetní uzávěrce k 30. 6.
2020. Účtuje se na účtech 431 a 432.
Termín: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková
Výsledek hlasování: Pro:
6
Usnesení č. 15/7 bylo přijato.

Proti:

1

Zdrželi se:

1

Pro: Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová
Proti: Vlčková
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Zdržel se: Vlček

Bod 12 – Protokol o schválení účetní závěrky obce Sobotín za rok 2019
Komentář k tomuto materiálu podala předsedající.
Předsedající uvedla, že identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky jsou všichni
zastupitelé obce.
Vyjádření účetní jednotky k výroku:
Předložené doklady ke schválení účetní jednotky byly zpracovány v souladu s § 4 vyhlášky č.
220/2013 Sb. a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu.
Předsedající nechala prostor na dotazy a připomínky.
17:13 přišla paní Pavelková

ZO=9

Paní Vlčková – tento výrok je součástí nějakého právního usnesení, z čeho vyplývá? Proč je
potřeba schvalovat, když je tam že úč. závěrka je v souladu a poskytuje věrný a poctivý obraz?
Schvalovala by to až po projednání, jestli to tak opravdu je. Proto by to brala pouze na vědomí.
Paní Mošelová – to je ze zákona výrok.
Pan JUDr. Nešpor – v tom §4 vyhlášky je použita tato formulace, to zákon koncipuje jako
technický výrok, který je uveden v té vyhlášce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje účetní závěrku Obce Sobotín, IČ: 00303348
sestavenou k 31. 12. 2019. Účetní závěrka poskytla věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky v rozsahu předložených podkladů v souladu s
§ 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.
Termín: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková
Výsledek hlasování: Pro:
6
Usnesení č. 15/8 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Pro: Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová
Zdržel se: Vlček
Nehlasuje paní Vlčková a paní Pavelková.
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Bod 13 – Rozdělení neinvestičních příspěvků pro spolky na rok 2020
Komentář k tomuto materiálu podala předsedající.
Uvedla, že na schůzce komise pro poskytování dotací 2020 dne 10. 2. 2020 se komise zabývala
rozdělováním neinvestičních dotací pro spolky Obce Sobotín na rok 2020. Na ZO byla
v rozpočtu schválena částka ve výši 100.000,- Kč § 3399 – ostatní záležitosti kultury - spolky.
Celkem tedy k rozdělení neinvestičních dotací na rok 2020 je částka 100.000,- Kč.
Žádosti o neinvestiční dotace byly v celkové výši 362.000,- Kč.
Tabulky s navrženými částkami jsou přílohou této DZ.
Rozdělení neinvestičních příspěvků pro spolky Obce Sobotín na rok 2020
Název spolku

TJ Sdružení chovatelů
a přátel koní Sobotín

TJ Omega Sobotín,
z.s.
Myslivecký spolek
Petrov Vikýřovice
Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně

RC Vikýrek, z.s.

Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Sobotín
TJ Sokol Sobotín Petrov nad Desnou,
z.s.
SK Petrov - Sobotín

Účel dotace
Zabezpečení jezdeckého sprtování (povinné
licenční poplatky, startovné na závodech,
náklady na krmení a ošetřování koní, náklady
na jezdecké potřeby, zajištění akcí (Sportovní
den, návštěvy domova důchodců v Sobotíně,
Vánoční besídka, ceny do soutěží), údržba
areálu, odměny cvičitelům a trenérů
Podpora činnosti spolku, rozvoj zájmové
tělovýchovné a sportovní činnosti dětí, mládeže i dospělých, náklady na organizaci
sportovních akcí, ceny a odměny pro soutěžící
na pořádaných akcích, dovybavení sportoviště, údržba areálu, účast na závodech
Náklady na uspořádání akce "Posezení s
myslivci" (hudba, ceny pro děti)
Materiální náklady pobytových seniorských
služeb, pohonné hmoty pro potřeby terénní
pečovatelské služby
Zajištění provozu v oblasti poskytování
služeb zaměřených na vzdělávání a zvyšování
rodičovských kompetencí s ohledem na
potřeby rodin s dětmi v regionu. Úhrada
nákladů na vybavení, pomůcky a materiál pro
vedení pravidelných kroužků a pro jednorázové akce, úhrada nákladů na propagaci.
Úhrada autobusu nebo vstupenek na divadelní
představení (Šumperk, Olomouc), náklady na
pořádání akcí - Přednáška o bylinkách, Velikonoční výstava, Posezení při svíčkách,
Vánoční výstava
Ceny pro vítěze na volejbalové turnaje,
údržba antukového hřiště, úhrada energií,
pronájem tělocvičny, pořádání akcí pro členy
TJ
Doprava, organizace soutěže, účast na sportovních akcích, pronájem tělocvičny, údržba a
provoz sportovního areálu

Paragraf
dle rozpoč.
skladby

Schválená
částka na
rok 2019

Požadovaná
částka

Navržená částka ke schválení
na rok 2020

§ 3429

10000

15000

10000

§ 3429

10000

50000

10000

§ 3429

1000

5000

1000

§ 4351

3000

20000

2000

§ 4351

1000

10000

1000

§ 3429

8000

20000

6000

§ 3419

5000

25000

3000

§ 3419

35000

70000

25000

2000

x

x

Centrum sociálních
služeb Pomněnka, z.ú.
Ženy Sobotína, z.s.

Úhrada výdajů spojenou s výrobou upomínkových a propagačních předmětů, podpora
tvůrčí činnosti ZŠ Sobotín - keramický kroužek.

§ 3429

3000

3000

2000

Římskokatolická
farnost Sobotín

Balíčky a občerstvení pro děti na sv. Mikuláše

§ 3429

2000

3000

2000

§ 3429

6000

10000

3000

§ 3429

6000

25000

3000

§ 2143

8000

20000

2000

Spolek pro děti a
mládež-SOL
Spolek rodičů údolí
Desné
Jeseníky - Sdružení
cestovního ruchu

Realizace volnočasových aktivit - výdaje na
akce Maškarní karneval, Rozloučení s prázdninami, tvořivé dílny, pomůcky, ceny, pohoštění a materiál na zajištění akcí.
Platba faktur za lektorské a jiné pomocné
služby, nájem a pronájem, výrobní materiál
použitý v aktivitách, jízdné, vstupné, dárky na
památku a další výdaje.
Úhrada výdajů spojených s údržbou lyžařských běžeckých tras v Jeseníkách.
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Sbor dobrovolných
hasičů Sobotín

Úhrada nákladů na poháry a technické zajištění soutěže (Holba Cup 2020), úhrada nákladů na materiálně-technické vybavení soutěžních družstev, na renovaci historické stříkačky, na pořízení vycházkových stejnokrojů pro
členy SDH, na pořízení pivních setů pro
zázemí při konání akcí SDH, na pořádání akce
(Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou
nadílkou)

CELKEM

§ 5512

x

86000

30000

100000

362000

100000

Předsedající nechala prostor na dotazy a připomínky.
Paní Vlčková – vznáší protinávrh. Ptá se, kdo tento materiál zpracovával? A jaké bylo složení
komise?
Předsedající – v komisi byl pan Talpa, pan Dulík a slečna Špačková.
Paní Vlčková – vznáší protinávrh proti materiálu této komise. Navrhuje, aby organizace RC
Vikýrek byla vyřazena, protože je to spolek, který není na území obce. Měly by se podporovat ty
spolky, které organizují činnost na území obce. Dále navrhuje tyto změny:
TJ Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín
10.000,TJ Omega Sobotín, z.s.
10.000,Myslivecký spolek Petrov Vikýřovice
0,Diakonie ČCE
2.000,RC Vikýrek, z.s.
0,Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Sobotín
15.000,TJ Sokol Sobotín - Petrov nad Desnou, z.s.
1.000,SK Petrov - Sobotín
25.000,Ženy Sobotína, z.s.
2.000,Římskokatolická farnost Sobotín
1.000,Spolek pro děti a mládež-SOL
1.000,Sdružení rodičů Údolí Desné
1.000,Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
2.000,SDH Sobotín
30.000,Předsedající – neztotožňuje s tímto protinávrhem. Chodívá na všechny akce, které se pořádají
v obci. Rozděluje se 100.000,- Kč a v letošním roce přišla krizová situace (COVID-19) a některé
organizace nemohli svoji činnost rozvíjet.
Paní Vlčková – žádá předsedající, aby nepoužívala invektivy vůči její osobě.
Paní Pavelková – myslí si, že když někdo vyjadřuje názor, nejsou to invektiva. Každý zastupitel
složil slib, že bude jednat podle svého vědomí a svědomí. Vyjadřuje se, že nesouhlasí s tím, aby
se Mysliveckému spolku Petrov Vikýřovice přispívalo. Je jí známo, že tento spolek je výdělečný.
Navrhuje vyřadit a částku přidat zahrádkářům.
Pan Vlček – vzhledem k tomu, co zaznělo, tak oznamuje, že je jednatelem jednoho spolku a
proto se vzdává práva hlasovat k tomuto bodu.
Paní Vlčková – pokud se bude hlasovat o protinávrhu (n.u. č. 1), mělo by se upravit návrh
usnesení č. 2 (částky v rozpočtovém opatření).
Předsedající – návrh usnesení č. 1 zůstane stejný. Jiná bude příloha č. 1 – tabulka s rozdělením
dle protinávrhu. V návrhu usnesení č. 2 se v případě, že n.u. č. 1 projde, změní částky, aby to
odpovídalo.
Paní Vlčková – reaguje, že hlasování by mělo probíhat dle jednotlivých návrhů. A nehlasovat en
bloc o celé příloze.
Předsedající – V návrhu usnesení č. 1 je příloha č. 1, o které se hlasuje en bloc.
Pan JUDr. Nešpor – myslí si, že pokud si ZO schválí, že bude hlasovat en bloc, tak se o tom
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bude hlasovat v celku.
Předsedající nechává hlasovat o protinávrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje rozdělení finančních dotací z rozpočtu obce Sobotín
na podporu a rozvoj činností v obci zejména na sociální služby, zdravotnictví, tělovýchovu,
sport, kulturu, vzdělávání, vědu, ochranu životního prostředí a další odborné činnosti na
rok 2020 dle přílohy č. 1.
TJ Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín
10.000,TJ Omega Sobotín, z.s.
10.000,Myslivecký spolek Petrov Vikýřovice
0,Diakonie ČCE
2.000,RC Vikýrek, z.s.
0,Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Sobotín
15.000,TJ Sokol Sobotín - Petrov nad Desnou, z.s.
1.000,SK Petrov - Sobotín
25.000,Ženy Sobotína, z.s.
2.000,Římskokatolická farnost Sobotín
1.000,Spolek pro děti a mládež-SOL
1.000,Sdružení rodičů Údolí Desné
1.000,Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
2.000,SDH Sobotín
30.000,Termín schválení: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
Usnesení nebylo přijato.

2

Proti:

0

Zdrželi se:

6

Pro: Pavelková, Vlčková
Zdržel se: Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová
Nehlasuje pan Vlček.
17:43 přišel pan Talpa

ZO=10

Paní Vlčková – nelíbí se jí způsob hlasování.
Předsedající – bere to tak, že en bloc je příloha.
Pan JUDr. Nešpor – přečetl se návrh usnesení, šel protinávrh, který poukazoval na přílohu.
Příloha se změnila a o tomto protinávrhu bylo hlasováno.
Paní Vlčková – byla proti, aby se hlasovalo en bloc. Myslí si, že by mělo být samostatné
usnesení, že se bude hlasovat en bloc.
Předsedající – v protinávrhu usnesení je příloha č. 1, o které se hlasovalo en bloc.
Pan JUDr. Nešpor – v n. u. je příloha č. 1. Pokud s tím zastupitel nesouhlasí, tak jeho protinávrh
by měl směřovat do té podoby, aby se nehlasovalo o příloze č. 1, ale o každé položce zvlášť.
Paní Kulichová – paní Vlčková už měla více jak 2 připomínky.
Předsedající nechává hlasovat o původním návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje rozdělení finančních dotací z rozpočtu obce Sobotín
na podporu a rozvoj činností v obci zejména na sociální služby, zdravotnictví, tělovýchovu,
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sport, kulturu, vzdělávání, vědu, ochranu životního prostředí a další odborné činnosti na
rok 2020 dle přílohy č. 1.
TJ Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín
10.000,TJ Omega Sobotín, z. s.
10.000,Myslivecký spolek Petrov Vikýřovice
1.000,Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně
2.000,RC Vikýrek, z.s.
1.000,Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Sobotín
6.000,TJ Sokol Sobotín - Petrov nad Desnou, z.s.
3.000,SK Petrov - Sobotín
25.000,Ženy Sobotína, z.s.
2.000,Římskokatolická farnost Sobotín
2.000,Spolek pro děti a mládež-SOL
3.000,Spolek rodičů údolí Desné
3.000,Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
2.000,Sbor dobrovolných hasičů Sobotín
30.000,Termín schválení: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
7
Usnesení č. 15/9 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Pro: Talpa, Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová
Zdržela se: Pavelková
Nehlasuje pan Vlček a paní Vlčková.
Paní Pavelková – zdržela se hlasování z důvodu, že nesouhlasila s přidělením částky pouze
některým spolkům, protože se hlasovalo podle celé přílohy č. 1.
Paní Vlčková – nehlasovala, protože se neměla možnost vyjádřit k hlasování en bloc (nebylo
přijato samostatné usnesení), aby se hlasovalo jednotlivě. Myslí, že en bloc není vhodná forma
hlasování.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020 týkající se přidělení
neinvestičních dotací pro organizace a spolky.
§ 3399 (ostatní záležitosti kultury)
- 100.000,- Kč
§ 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace)
+ 37.000,- Kč
§ 4351 (osobní asistenční služba a podpora)
+ 3.000,- Kč
§ 3419 (ostatní tělovýchovná jednota)
+ 28.000,- Kč
§ 2143 (cestovní ruch)
+ 2.000,- Kč
§ 5512 (požární ochrana – dobrovolná část)
+ 30.000,- Kč
Termín schválení: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
7
Usnesení č. 15/10 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Pro: Talpa, Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová
Zdržela se: Pavelková
Nehlasuje pan Vlček a paní Vlčková.
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Paní Vlčková – nehlasuje, protože nemůže souhlasit s těmito částkami a s tím, co bylo schváleno.
Paní Vlčková – myslí si, že o n. u. č. 3 může hlasovat v případě, že se někdo zaručí, že žádosti o
dotaci jsou podle zákona a podmínek. Namítá, že některé materiály jsou předkládány a jsou
protiprávní.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace pro spolky na
rok 2020.
Termín schválení: 18. 5. 2020
Termín vypracování smluv: do 30. 6. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková
Výsledek hlasování: Pro:
7
Usnesení č. 15/11 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Pro: Talpa, Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová
Zdržela se: Pavelková
Nehlasuje pan Vlček a paní Vlčková.
Předsedající v 17:55 přerušila na 10 minut jednání.
V 18:09 jednání zastupitelstva pokračovalo.

Bod 14 – Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 a č. 2/2020
Komentář k tomuto materiálu podala předsedající.
Uvedla, že ZO Sobotín schválilo na svém zasedání konaném dne 9. 12. 2019 Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019 a 5/2019. Před schválením obecně závazných
vyhlášek v zastupitelstvu bylo využito metodické pomoci zaměstnanců Ministerstva vnitra,
pobočky Brno, oddělení dozoru, kdy jim byly zaslány všechny OZV ke kontrole a následně byly
OZV upraveny dle jejich pokynů.
Tyto OZV pak byly schváleny na 12. zasedání Zastupitelstva obce Sobotín (usnesením č. 12/7,
12/8, 12/9, 12/10 a 12/11), vyvěšeny na úřední desce Obecního úřadu Sobotín a zaslány
k posouzení zákonnosti na Ministerstvo vnitra ČR, Praha. Posouzením zákonnosti byly shledány
následující OZV v rozporu se zákonem.
Předsedající vysvětluje, že není důvodem pochybení obce nebo zaměstnance.
V přílohách ZO dostali OZV, kde je vyznačeno, co se upravilo.
Předsedající nechává hlasovat o původním návrhu usnesení.
Paní Vlčková – vyjadřuje se k tomu, jak jsou předkládány materiály ke schválení. Byly
předloženy vyhlášky, které byly v právním rozporu. Předtím než se o tom hlasuje, by se mělo
vědět, zda je to právně správné. Myslí si, že metodická pomoc je úplně něco jiného než právní
posouzení. Na základě toho nemůže hlasovat zodpovědně.
Pan JUDr. Nešpor – myslí si, že to byly vzorové vyhlášky z odboru a kontroly ve veřejné správě
z Brna, které byly univerzální pro obce s ohledem na právní úpravu. Zřejmě MV dospělo
k závěru, že je tam potřeba provést ještě nějaké změny. Ale nemá k tomu více informací.
Předsedající – to MV je pro obec metodickým školitelem.
Paní Zaoralová – tyto OZV byly poslány k posouzení zákonnosti do Brna, kde nebylo shledáno
nic protiprávné. Po schválení ZO byly zaslány do Prahy, kde s tím nesouhlasili. Nebylo to jenom
metodickou pomocí, ale bylo to oficiální posouzení zákonnosti.
Pan JUDr. Nešpor – myslí si, že by názor pobočky Brno měl být jednotný s tím, co říká Praha.
Paní Vlčková – myslí, že je rozdíl mezi poskytováním metodické pomoci a právním posouzením.
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Není ji jasné, proč MV pobočka v Brně může vydávat takové právní stanovisko, jiné než z Prahy.
Pan Talpa – myslí si, že zase takové zásadní změny v těch OZV nebyly. A že není potřeba o tom
debatovat tak dlouho. Navrhuje, aby se pokračovalo dále.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
která byla schválena Zastupitelstvem obce Sobotín usnesením č. 12/8, dne 9. 12. 2019.

Termín schválení: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková
Výsledek hlasování: Pro:
8
Usnesení č. 15/12 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Pro: Vlček, Talpa, Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová
Zdržela se: Pavelková
Nehlasuje paní Vlčková.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku z
pobytu, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu,
která byla schválena Zastupitelstvem obce Sobotín usnesením č. 12/9, dne 9. 12. 2019

Termín schválení: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková
Výsledek hlasování: Pro:
9
Usnesení č. 15/13 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Pro: Vlček, Pavelková, Talpa, Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová
Nehlasuje paní Vlčková.

Bod 15 – „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace – II. etapa“ –
dodatek č. 1 smlouvy o dotaci
Komentář k tomuto materiálu podala předsedající.
Uvedla, že Obec Sobotín obdržela na stavbu "Sobotín - rozšíření gravitační kanalizace - II.
etapa" – Rudoltice dotaci od Olomouckého kraje ve výši 1.700.000,-- Kč. Dle článku II. bod 4. je
příjemce povinen nejpozději do 31. 7. 2020 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté
dotace. Tento termín není možné z níže uvedených objektivních důvodů splnit.
V průběhu stavby došlo k tomu, že vlastník několika pozemků nepovolil vstup na pozemky
(Agro Měřín, Agrovysočina a Ústav pro strukturální politiku). Proto musela být vypracována
nová PD na změnu trasy, která by nezasáhla do pozemků uvedených vlastníků. Bylo požádáno o
stavební povolení na změnu trasy na MěÚ Šumperk. Tento vlastník podal k nové PD námitky, se
kterými opět pracovala projektantka. Vše požadované bylo doplněno, zdůvodněno... Stavební
povolení bylo 7. 5. 2020 vydáno. Nyní běží odvolací lhůta. Společnost EKOZIS spol. s.r.o., která
je zhotovitelem stavby, bude stavební práce končit během několika dnů.
Ve stavbě bude možné pokračovat až po nabytí právní moci vydaného stavebního povolení. S
ohledem na výše uvedené není možné dodržet termín ve smlouvě o dotaci, proto se předkládá
níže uvedený návrh usnesení. Na Krajský úřad Olomouckého kraje bude poslána žádost včetně
usnesení ZO o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dotaci. Zastupitelstvo Olomouckého kraje
zasedá v červnu 2020.
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Předsedající nechala prostor na dotazy a připomínky.
Paní Pavelková – ptá se, co je potřeba pro PD a následného vydání stavebního povolení? Myslí si,
že když se buduje kanalizace, a PD vede přes pozemky cizích subjektů, že před vypracování PD
musí být jejich souhlas/vyjádření, že to povede přes jejich pozemek, proto ji zaráží, že v průběhu
stavby zabránili někteří vlastníci vstupu na pozemek. Žádá o právní vyjádření.
Pan JUDr. Nešpor – problémem je, že budování kanalizace je dlouhodobý projekt, vlastníky se
uzavíraly smlouvy ke stavebnímu řízení, souhlasy byly limitovány dobou, po kterou jsou platné.
Než se vydalo stavební povolení a začalo se se stavbou, tak bylo potřeba ty souhlasy obnovit.
Proto poté někteří vlastníci ten souhlas znovu nedali.
Paní Vlčková – myslí si, že tyto informace byly známy již v říjnu 2019. ZO nebylo informováno.
Nemá dostatek informací, na základě kterých se může rozhodnout. A když se ptá, nedostává
odpovědi. Zajímalo by jí znění dodatku.
Předsedající – odpovídá, že dodatek bude vypracovávat Olomoucký kraj, ne obec. A k tomu, aby
mohli vypracovat dodatek, potřebují, aby to zastupitelstvo Ol. kraje schválilo. Na ZO se
schvalovalo uzavření smlouvy na PD s paní Ing. Dobešovou v rámci změny trasy (z důvodu
nevydání souhlasu některých vlastníků), takže nemůže říct, že nedávali informace. Smlouva o
dílo byla uzavřena v loňském roce, aby se neztrácel čas. Jelikož byly podány námitky, muselo se
to zapracovat do PD, takže se ty termíny natahovaly.
Paní Vlčková – stojí si za tím, že nebyli informováni a dřív se ptala, z jakého důvodu se
předělává projekt a to jim nebylo odpovězeno, že povolení na pozemek vstup na pozemek má
omezenou platnost. Ptá se, proč uzavření dodatku je až v červnu. Pokud není vypracován
dodatek, tak by se mělo schválit vypracování nikoli uzavření.
Předsedající - vysvětluje, proč uzavření dodatku je až do 30. 6. 2020. Kraj zasedá až 20. 6. 2020
a krajské zastupitelství musí mít žádost obce, kterou podá (v případě schválení) s usnesením.
Paní Pavelková – navrhuje pozměnit návrh usnesení: „ZO Sobotín schvaluje žádost o uzavření
dodatku č. 1 …“ což by změnilo podstatu věci a dodatek jako takový by se schvaloval později?
Předsedající – reaguje, že žádost není předmětem ke schvalování v ZO. Aby to prošlo
zastupitelstvem kraje, potřebuje usnesení tak, jak bylo předloženo. Žádá se o posunutí termínu.
Když se to neschválí, prošvihne se termín, takže se bude muset celá dotace vracet. Dělá jako
starostka vše proto, aby k tomu nedošlo.
Pan JUDr. Nešpor – v usnesení je to jasně. Schvaluje se uzavření dodatku a předmětem Dodatku
č. 1 bude posunutí termínu pro vyúčtování dotace do 30. 9. 2020. Takto koncipované usnesení
ukládá, že jediným předmětem dodatku může být posunutí toho termínu do 30. 9. 2020, nic jiného.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dotaci č.
2019/05087/OPŽP/DSM ze dne 14. 11. 2019 (stavba "Sobotín - rozšíření gravitační
splaškové kanalizace - 2. etapa") mezi poskytovatelem Olomouckým krajem, zastoupeným
Ing. Milanem Klimešem, náměstkem hejtmana, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11
Olomouc, IČ 60609460, DIČ CZ60609460 a příjemcem Obcí Sobotín, zastoupenou Ivetou
Fojtíkovou, starostkou, se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ 00303348, DIČ
CZ 00303348. Předmětem Dodatku č. 1 bude posunutí termínu pro vyúčtování dotace do
30. 9. 2020.
Termín: 18. 5. 2020
Termín uzavření Dodatku č. 1 : do 30. 6. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
8
Usnesení č. 15/14 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

1
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Pro: Vlček, Talpa, Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová
Zdržela se: Pavelková
Nehlasuje paní Vlčková.

Bod 16 – Zapojení obce Sobotín do území MAS Šumperský venkov na
programové období 2021 - 2027
Komentář k tomuto materiálu podala předsedající.
Uvedla, že MAS (místní akční skupina) Šumperský venkov připravuje nové programové období
2021 – 2027, aby mohla žádat o podporu SCLLD (strategie komunitně vedeného místního
rozvoje) pro své území pro roky 2021-2027. Pro nové programové období je potřeba doložit
souhlas jednotlivých obcí, aby jejich území spadalo pod MAS Šumperský venkov, a tento
souhlas je třeba stvrdit usnesením zastupitelstva.
Vysvětluje, že obec se musí začlenit do toho území, aby mohla žádat o dotační tituly. Je to nová
podmínka. Požádali, aby zapojení schválilo ZO. Nebude se za to platit více peněz, členský
poplatek zůstává stejný. Je to jen pro formu vzhledem k dotacím. V minulosti už obec získala
dotace na autobusové zastávky, keramickou dílnu, na lesní techniku (vyvážečka, štípačka) a
parkoviště s chodníkem u OÚ.
Předsedající nechala prostor na dotazy a připomínky.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín souhlasí se zařazením správního území obce Sobotín do území
působnosti Integrované strategie území regionu MAS Šumperský venkov na období 2021–
2027 realizované MAS Šumperský venkov.
Termín schválení: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
10
Usnesení č. 15/15 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Pro: Vlček, Pavelková, Vlčková, Talpa, Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová,
Kulichová

Bod 17 – Záměr prodeje obecních nemovitostí
1. Záměr prodeje pozemku p.č. 302/1 v k.ú. Klepáčov
Obec Sobotín obdržela žádost o prodej části pozemku p.č. 302/1 – ostatní plocha, neplodná půda
v k.ú. Klepáčov o výměře cca 105 m2 (zatravněné části pozemku) za účelem rozšíření zahrady k
nemovitosti č. ev. 73 Klepáčov. Celková výměra pozemku činí 224 m2. Komise výstavby žádost
projednala a provedla místní šetření na základě, kterého nedoporučila prodej pozemku s ohledem
na to, že se jedná o pozemek, který slouží k otáčení vozidel u značky zákaz vjezdu viz. přiložený
snímek z pasportu dopravního značení. Zpevněná cesta, která je vedle pozemku, je ve vlastnictví
soukromého subjektu a není tedy možné otáčení na této komunikaci.
Předsedající nechala prostor na dotazy a připomínky.
Paní Vlčková – ptá se předsedy komise výstavby, kde to je?
Pan Vlček – vysvětluje, že je to v Klepáčově nad kostelem (ukazuje přímo na mapě).
Paní Vlčková – ptá se, zda obec tento pozemek využívá, udržuje atd.
Pan Vlček – je tam zpevněná plocha, dá se tam otáčet.
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Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Sobotín neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 302/1 – ostatní
plocha, neplodná půda o výměře cca 105 m2 v k.ú. Klepáčov.
Termín schválení: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
10
Usnesení č. 15/16 bylo přijato.

Proti: 0

Zdrželi se:

0

Pro: Vlček, Pavelková, Vlčková, Talpa, Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová,
Kulichová
2. Záměr prodeje pozemku p.č. 67/1 v k.ú. Klepáčov
Obec Sobotín obdržela žádost o prodej části pozemku p.č. 67/1 – ostatní plocha, neplodná půda v
k.ú. Klepáčov o výměře cca 480 m2 (zatravněné části pozemku) za účelem rozšíření zahrady k
nemovitosti č.e. 39 Klepáčov. Celková výměra pozemku činí 990 m2. Komise výstavby žádost
projednala a provedla místní šetření na základě kterého nedoporučila prodej pozemku s ohledem
na nedořešené majetkové vztahy (možnost sloučení s částí sousedního pozemku p.č. 76, který je
také ve vlastnictví obce Sobotín a vytvoření další parcely pro rekreační účely).
Předsedající nechala prostor na dotazy a připomínky.
Paní Vlčková – znovu žádá předsedu komise výstavby o vysvětlení.
Pan Vlček – vysvětluje u snímku mapy. Sloučením by mohlo vzniknout další místo pro rekreaci
v obci.
Paní Vlčková – ptá se, jakým způsobem se využívají „ramena“ pozemku.
Pan Vlček – reaguje, že ty se nevyužívají žádným způsobem (u potoka a k zahradě). Případně by
šlo směnit.
Paní Vlčková – myslí, že by ZO mělo přijmout usnesení a uložit komisi výstavby zajištění
využití tohoto pozemku.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Sobotín neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 67/1 – ostatní
plocha, neplodná půda o výměře cca 480 m2 v k.ú. Klepáčov.
Termín schválení: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
10
Usnesení č. 15/17 bylo přijato.

Proti: 0

Zdrželi se:

0

Pro: Vlček, Pavelková, Vlčková, Talpa, Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová,
Kulichová
3. Záměr prodeje pozemku p.č. 306/17 v k.ú. Klepáčov
Obec Sobotín obdržela žádost o prodej části pozemku p.č. 306/17 – ostatní plocha, neplodná
půda v k.ú. Klepáčov o výměře cca 105 m2 (část mimo komunikaci) za účelem rozšíření zahrady
k nemovitosti č.e. 32 Klepáčov. Celková výměra pozemku činí 142 m2. Komise výstavby žádost
projednala a provedla místní šetření na základě, kterého nedoporučila prodej pozemku s ohledem
na to, že se jedná o pozemek, který by mohl v budoucnu sloužit k rozšíření přilehlé komunikace.
Doporučila požadovanou část pozemku žadateli pouze pronajmout.
Pan Vlček – opět vysvětluje u snímku. Komise navrhuje rozšířit obecní cestu. Do té doby by šlo
část pozemku pronajmout žadateli.
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18:55 odešla paní Fojtíková

ZO=9

Paní Pavelková – ptá se, zda za tím pozemkem cesta pokračuje k obytným domům? Proč tu cestu
rozšiřovat?
Pan Vlček – jezdí tam chataři.
18:57 přišla paní Fojtíková

ZO=10

Paní Vlčková – pro koho se to bude opravovat, pro Lesy? Pokud obec nechá tento pozemek ve
vlastnictví, zavazuje se k tomu, aby tu komunikaci udržovala.
Pan Vlček – komunikace tam existuje. Ale ta cesta je ve stavu, kdy je nebezpečná. Je na ZO jak
se rozhodne…
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 316/17 – ostatní
plocha, neplodná půda o výměře cca 105 m2 v k.ú. Klepáčov.
Termín schválení: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
9
Usnesení č. 15/18 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Pro: Vlček, Pavelková, Talpa, Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová
Zdržela se: Vlčková

Bod 18 – Dotace JSDH Sobotín – Olomoucký kraj
Komentář k tomuto materiálu podala předsedající.
Uvedla, že Obec Sobotín žádala Ol. kraj o dotaci na potřeby hasičům na 2 dýchací přetlakové
přístroje + příslušenství
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo vyhovět částečně žádosti o dotaci, a to ve výši
54.100,- Kč (požádáno o 58.000,- Kč).
S ohledem na tuto skutečnost a informační dopis z kraje, bylo ke dni 30. 4. 2020 sděleno, že
obec má zájem o dotaci i přes krácení dotace. Přílohou je smlouva o poskytnutí dotace (ve
smlouvě se pozmění - 788 16 Petrov nad Desnou).
Nyní je potřeba přijmout níže uvedené usnesení.
Předsedající nechala prostor na dotazy a připomínky.
Paní Vlčková – myslí si, že by se usnesení mělo rozdělit – na schválení přijetí dotace a na
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Je ta smlouva právně správná?
Předsedající – konzultovala to s Ol. krajem a toto usnesení je dostačující. Jedno bez druhého
nelze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje přijetí dotace 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 ve výši 54.100,- Kč na
pořízení dýchacích přetlakových přístrojů včetně příslušenství pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů Sobotín, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem
Olomouckým krajem, zastoupeným Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem, se sídlem
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc – Hodolany, IČ 60609460 a příjemcem Obcí
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Sobotín, zastoupenou starostkou Ivetou Fojtíkovou, se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov
nad Desnou, IČ 00303348.
Termín schválení: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
9
Usnesení č. 15/19 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Pro: Vlček, Pavelková, Talpa, Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová
Zdržela se: Vlčková

Bod 19 – Dotace Mauzoleum rodiny Kleinů – Olomoucký kraj
Komentář k tomuto materiálu podala předsedající.
Uvedla, že ZO Sobotín schválilo usnesením č. 12/26 ze dne 9. 12. 2019 podání žádosti o dotaci z
Programu památkové péče v Olomouckém kraji 2020, dotačního titulu č. 1 – Obnova kulturních
památek na „Rekonstrukci Mauzolea rodiny Kleinů – II. etapa – 2. část“. Žádost o dotaci ve výši
500.000,- Kč byla zaslána na Krajský úřad Olomouckého kraje. Zastupitelstvo Olomouckého
kraje schválilo dne 20. dubna 2020 dotaci ve výši 300.000,- Kč. Podmínkou čerpání dotace je
spolufinancování akce z vlastních a jiných zdrojů odpovídající minimálně výši poskytnuté dotace
(300.000,- Kč). Finanční prostředky budou hrazeny z rozpočtu obce 2020 (§ 3322).
Posledním krokem pro získání dotace je schválení smlouvy o poskytnutí dotace a následné
doručení smlouvy na KÚ Olomouckého kraje.
Další finanční prostředky na 2. část II. etapy rekonstrukce byly obci přislíbeny i z Ministerstva
kultury ČR – Program záchrany architektonického dědictví ve výši 500.000,- Kč.
Práce na rekonstrukci byly zahájeny v dubnu 2020 dle harmonogramu.
Předsedající nechala prostor na dotazy a připomínky.
Paní Vlčková – myslí si, že jednou z podmínek při získávání dotací musí být, že v rozpočtu musí
být krytí akce v plném rozsahu. Pokud se schvaluje investiční akce, tak musí být obec kryta.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Program
památkové péče v Olomouckém kraji 2020, dotačního titulu č. 1 – Obnova kulturních
památek na akci „Rekonstrukce Mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně II. etapa – 2. část“ ve
výši 300.000,- Kč.
Termín schválení: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
9
Usnesení č. 15/20 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Pro: Vlček, Vlčková, Talpa, Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová
Zdržela se: Pavelková
Paní Vlčková – namítá, že jako v předchozím bodě to mohlo být sloučeno…
Předsedající – vysvětluje, že každý z odborů Ol. kraje to posílá trošku jinak.
Návrh usnesení č. 2:
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Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje uzavření, obsah a znění Smlouvy o poskytnutí dotace
v Programu památkové péče v Olomouckém kraji 2020 mezi Olomouckým krajem,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460, zastoupený Ing. Petrem Vránou,
náměstkem hejtmana, jako poskytovatelem dotace a Obcí Sobotín, Sobotín 54, 788 16
Petrov nad Desnou, IČ: 00303348, zastoupená Ivetou Fojtíkovou, starostkou obce, jako
příjemcem dotace.
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 300.000,- Kč na částečnou úhradu výdajů
na akci „Rekonstrukce Mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně II. etapa – 2. část“. Finanční
prostředky z vlastních zdrojů budou hrazeny z § 3322.
Termín schválení: 18. 5. 2020
Termín podepsání smlouvy: do 31. 7. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
8
Usnesení č. 15/21 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

2

Pro: Vlček, Talpa, Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová
Zdrželi se: Pavelková, Vlčková
Paní Vlčková – poukazuje na chybu ve smlouvě o poskytnutí dotace (II. článek, odst. 1, třetí věta)
Předsedající – reaguje, že je to jen návrh smlouvy, a mohla to připomínkovat před schválením
usnesení. A každému se může stát tisková chyba.
Pan Talpa – myslí si, že na to mohla upozornit dopředu.
Paní Vlčková – mělo se dát pozor, co se předkládá za materiály.

Bod 20 – Odstoupení od smlouvy o dílo – Experior (zateplení hasičské zbrojnice)
Komentář k tomuto materiálu podala předsedající.
Uvedla, že Obec Sobotín schválila usnesením č. 12/24 ze dne 9. 12. 2019 uzavření smlouvy o
dílo (SOD) na realizaci akce „Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice Sobotín“ se
společností Experior, s.r.o., která byla uzavřena 31. 12. 2019. Obec má dle smlouvy o dílo
možnost odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí dotace. Termín realizace akce dle SOD je
od 1. 5. 2020 do 31. 7. 2020. Vzhledem ke skutečnosti, že není známo, kdy bude o dotaci
rozhodnuto a není tedy možné zahájit realizaci a je značně nepravděpodobné, že by se podařilo
dílo realizovat ještě v tomto roce, doporučil právní zástupce obci využít čl. IX. bodu 4 SOD a od
uzavřené smlouvy odstoupit. Pokud by byla dotace obci schválena, zakázka by byla opětovně
vysoutěžena (i s ohledem na skutečnost, že příští rok se může lišit cena díla). S ohledem na výše
uvedené předkládáme níže uvedený návrh usnesení.
19:16 odešla paní Pavelková

ZO=9

Předsedající nechala prostor na dotazy a připomínky.
Paní Vlčková – tato akce je zařazena do Plánu rozvoje. Ptá se, z jakého důvodu nebylo
v rozpočtu finanční krytí na tuto akci? Po prodeji budovy v Rudolticích se získalo do rozpočtu
1.500.000,-, proto získané peníze z prodeje obecních nemovitostí by se měly vkládat do budov
ve vlastnictví obce. Proč se neuspořili peníze na opravu?
19:18 přišla paní Pavelková

ZO=10

Předsedající – vysvětluje, že tím, že se odstoupí od SoD, neznamená, že se ta akce nebude dělat.
Může se pak znovu vysoutěžit.
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Pan Talpa – myslí si, proč na akci nevyužít nějaký dotační titul, až bude. Hasičská zbrojnice se
průběžně opravuje.
Paní Vlčková – myslí si, že při investičních akcích nepostupují správně. Chybí v plánu rozvoje,
kdy se investiční akce budou realizovat a jak.
Předsedající – teď byla jiná situace i s výskytem COVID-19. Tudíž se neví, co bude.
Pan Talpa – vyjádřil pouze svůj názor.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo se společností Experior
s.r.o., Říční 114, 789 91 Štíty, IČO: 28577132 na realizaci akce „Snížení energetické
náročnosti hasičské zbrojnice Sobotín“ ze dne 31. 12. 2019.
Termín schválení: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
8
Usnesení č. 15/22 bylo přijato.

Proti:

1

Zdrželi se:

1

Pro: Vlček, Talpa, Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová
Proti: Vlčková
Zdržela se: Pavelková

Bod 21 – Aktualizace č. 2 Plánu rozvoje obce Sobotín v letech 2019 – 2022
Komentář k tomuto bodu přednesla předsedající.
Uvedla, že Kostel sv. Vavřince v Sobotíně je kulturní památkou, evidovanou v ústředním
seznamu kulturních památek pod č. ÚSKP 34950/8-1122 vč. náhrobků, ohradní zdi, brány,
schodů a kříže.
Farnost se stará o provoz a údržbu kostela a fary a ráda by čerpala na realizaci oprav a úprav i z
různých dotačních titulů. Poslední dobou je velmi vysoce bodovaným kritériem při posuzování
žádosti o dotaci, začlenění záměru ve strategickém dokumentu příslušné obce. Z toho důvodu
farnost žádá o zařazení kostela sv. Vavřince, budovy fary Sobotín č.p. 99 a okolních pozemků
(p.č. 2, 3, 4 a 5/1 v k.ú. Sobotín) do Plánu rozvoje (PR) obce Sobotín na roky 2019 - 2022. Proto
zastupitelé obdrželi Aktualizaci č. 2 PR obce Sobotín v letech 2019 – 2022.
Předsedající nechala prostor pro dotaz a připomínky.
Paní Pavelková – myslí si, že PR se týká pouze obecních nemovitostí.
Předsedající – reaguje, že každý DT je jiný. U některých, aby mohli žádat spolky, tak podmínkou
je, aby byly zařazeny do PR. Obec to dofinancovávat nebude.
Pan JUDr. Nešpor – souhlasí, že základem PR je spravování obecního majetku. Ale obvykle je
PR širší (navazují na pozemky obce další pozemky), čili PR řeší celé území obce.
Předsedající – vysvětluje na snímku, jaké jsou pozemky obce.
Pan JUDr. Nešpor – v rámci regionální politiky by se mělo počítat v strategickém plánu s celým
obvodem obce a počítat by se mělo i s těmi navazujícími subjekty.
Paní Pavelková – namítá, že se nejedná o strategický plán, ale o PR a strategický plán je pouze v
bodě č. 6 („Všechny další cíle uvedené v bodě 2. a 3. a neuvedené v bodě 4. a 5. jsou předmětem
"Strategického dlouhodobého plánu rozvoje Sobotína".) Obec ale tento strategický dlouhodobý
plán nemá.
Paní Vlčková – myslí si, že se obec nepodílí žádným způsobem na zhodnocování budov, které
jsou v cizím majetku. Myslí si, že tyto body nejsou zařazeny do rozpočtu obce. Ptá se, jakým
podílem se bude z rozpočtu podílet? Pro ni z toho vyplývá, že obec bude přispívat na obnovu
budovy v cizím vlastnictví.
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Předsedající – reaguje, že zařazením se nic nepokazí a oni budou mít možnost zažádat o dotaci.
Budou si to financovat ze svého, obec to nic stát nebude.
Paní Kulichová – nevidí důvod kostel, faru a přilehlé pozemky nezařadit, když to zvelebí obec.
Paní Vlčková – mělo by se to zařadit do strategického plánu obce, nikoli do územního plánu, tam
to nepatří.
Předsedající – ve svých informacích se k tomu bude vracet.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje Aktualizaci č. 2 Plánu rozvoje obce Sobotín v letech
2019 – 2022 spočívající v doplnění bodu č. 3.18 Postupná obnova Kostela sv. Vavřince, fary
Sobotín a přilehlých pozemků (p.č. 2, 3, 4 a 5/1 v k.ú. Sobotín) a bodu č. 4.14 Postupná
obnova Kostela sv. Vavřince, fary Sobotín a přilehlých pozemků (p.č. 2, 3, 4 a 5/1 v k.ú.
Sobotín).
Termín: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Výsledek hlasování: Pro:
8
Usnesení č. 15/23 bylo přijato.

Proti:

1

Zdrželi se:

1

Pro: Vlček, Talpa, Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová
Proti: Vlčková
Zdržela se: Pavelková

Bod 22 – Zpráva – obecní les k 30. 4. 2020
Předsedající předává slovo panu Hrochovi.
Uvádí, že přílohou této zprávy je zpráva OLH pana Petra Švece, kde se uvádí podstatné
skutečnosti v obecním lese k 30. 4. 2020. Dále informuji, že zařízení vyvážečka a štípačka dřeva
je umístěna u technického zařízení Marta čp. 182. Nyní probíhá zkušební provoz, aby se dalo
vycházet z konkrétních údajů - čísel, pro podklady pro ceník, který bude předložen zastupitelstvu
na dalším zasedání. Obec Sobotín získala dotaci na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity v
lesích, finanční částka 442.094,- Kč byla zaúčtována v obecním rozpočtu. Finanční příspěvek je
poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství. S ohledem na výše uvedené
se předkládá níže uvedené usnesení.
Pan Hroch nechal prostor pro dotazy a připomínky.
Paní Pavelková – zajímá jí ekonomická část hospodaření v lese. Navrhuje svolat schůzku a
pohovořit si o lese. V dubnu schvalovali systém náležité péče obce uvádějící na trh dřevo nebo
jiné produkty, ale vůbec se tímto dokumentem neřídí. Ptá se, zda obec má lesního. ZO by mělo
vědět, za kolik se prodává dříví, kolik se vytěžilo atd.
Pan Hroch – v současné době se vyvezlo všechno zhruba (470 m3).
Paní Pavelková – byla by ráda být lépe informovaná, ZO by se o tom mělo pobavit.
Pan Hroch – do příštího ZO se dají ty informace dohromady. Pan xxxxxxxx pomáhá s lesem, i co
se týče kůrovcové kalamity - pojistka.
Pan xxxxxxxxxxxx – les je ohrožen kůrovcem, ale myslí si, že schůzka by se měla konat v lese,
aby zastupitelé viděli, co je za problémy v lese. Jeho názor je, že pokud je dřevo, tak by se ho
mělo co nejdříve zbavit, než ceny lesa vzrostou. Dalšími náklady v lese jsou zalesňování a
prořezávky.
Paní Vlčková – ptá se, proč nebylo vyhlášeno VŘ na lesního? Do organizačního schématu je
zařazen i hajný. Kdo v současné době řídí práci v lese? Proč není místo hajného obsazeno?
V čerpání rozpočtu jsou náklady na lesního. V lese se pracuje na základě dohod o provedení
práce. V rozpočtu – materiály do lesa, pohonné hmoty. Kdo je oprávněn řídit auto do lesa, Lada
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Niva? Dále kácení v lese, manipulace s dřívím, stroje (štípačka, vyvážečka). Oprava lesních cest
– šla by se na to podívat. Oprava automobilu (Lada Niva) – měl by se přehodnotit vozový park u
obce. Proč se vkládaly peníze do oprav? Vyjadřuje se ke zprávě OLH – není spokojena. Kdo řídí
práci v lese a je za to zodpovědný?
Pan Talpa – myslí si, že je toho moc, že by to měla dát dohromady.
19:57 odešla paní Pavelková

ZO=9

Předsedající – VŘ nebylo vypsáno, protože obec má pracovníka na částečný úvazek. Jmenuje se
pan Barvíř. Jinak to jsou pracovněprávní vztahy.
Pan Hroch – pokračuje, že pan Barvíř je proškolen a jezdí s obecním vozem (Lada Niva), je
zaměstnancem Obce Sobotín na úvazek 0,2, kompletně se stará o práci v lese.
19:59 přišla paní Pavelková

ZO=10

Paní Vlčková – nesouhlasí s tím, jak se hospodaří v lese. Ptá se, zda tedy není potřeba hajný?
Předsedající – nejde o to, že by nebyl potřeba. Ale jelikož chtějí nakládat se mzdovými
prostředky hospodárně, tak zkouší tuto možnost.
Pan Hroch – odpovídá paní Vlčkové, že v současné době dává příkazy do lesa on ve spolupráci
s panem Barvířem.
Paní Vlčková – on ale nebyl pověřen výkonem. Je třeba upravit organizační řád. Je na dohodu?
20:02 odešel pan Talpa

ZO=9

Předsedající – jsou to pracovněprávní vztahy. I když má částečný úvazek, stále tam ta osoba
v organizačním řádu je.
Paní Vlčková – ptá se, proč není přítomen OLH?
Předsedající – ukončuje debatu. Domluvili se, že nepřijde i vzhledem k pracovní vytíženosti.
20:04 odešla paní Fojtíková
20:05 přišel pan Talpa

ZO=8
ZO=9

Paní Pavelková – předkládá návrh: „ZO Sobotín navrhuje svolat pracovní schůzku ve věci
hospodaření v obecních lesech do termínu do 30. 6. 2020.“ Ptá se, kdy bude termín dalšího ZO?
Žádá, aby pan Hroch navrhl termín schůzky.
20:07 odešel pan Vlček

ZO=8

Pan Hroch – navrhuje červen – 8. 6. 2020.
Pan Talpa – navrhuje, aby o termínu byli informováni e-mailem.
Paní Vlčková – navrhuje, aby pracovní schůzka byla svolána před ZO.
Pan Hroch – navrhuje tedy 8. 6. 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín navrhuje svolat pracovní schůzku ve věci hospodaření v
obecních lesích v termínu do 10. 6. 2020.
Termín: 18. 5. 2020
Usnesení nebylo přijato.
Nedošlo k řádnému hlasování a usnesení tedy nebylo přijato.
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Paní Pavelková – navrhovala by, aby se i přes nepřijetí usnesení tato schůzka konala.
Paní Vlčková – žádá sdělit termín – kdy bude prohlídka lesa.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín bere na vědomí informace uvedené v DZ č. 15/22.
Termín: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
20:13 odešla paní Pavelková

ZO=7

Pan místostarosta ve 20:13 přerušil na 5 minut jednání.
Ve 20:18 jednání zastupitelstva pokračovalo.
20:18 přišel pan Vlček
20:18 přišla paní Fojtíková

ZO=8
ZO=9

Bod 23 a) Odměny členům komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli – 1. čtvrtletí
2020
Komentář k tomuto bodu přednesla předsedající.

Název výboru,
komise

Komise
výstavby

Sociální a
bytová komise
Kontrolní
výbor
Kulturní
komise
Komise
životního
prostředí

Počet
schůzí
celkem

5

2

1

Jméno člena výboru,
komise

Celková
účast

Martin Minarik

2

700,-

Bc. Kantorková Marta

1

350,-

Popelková Marie

2

700,-

Všetečková Vladimíra

1

350,-

Ludmila Kozáková

2
1
1

700,-

4
4
4
3

1400,-

Robert Dulík
Jiří Bittner, Dis.
Helena Marková

4
3

Návrh na
odměnu
členům
celkem Kč
(od
28.1.2019
-350,-Kč)

Libuše Pavelková
Jaromíra Bartošová
Ing. Doubrava Jan
Stanislav Pavelka

3

350,350,1400,1400,1050,1050,-

Návrh na
odměnu
výboru,
komisi
celkem Kč

Poznámka

700,-

J.Hroch - ZO (0 Kč x 4 schůze)
Bc.K. Talpa – ZO (0 Kč x4 schůze
M.Vlček – ZO (0 Kč x 5 schůze)
V.Kulichová – ZO (0 Kč x 2 schůze)
R.Nosálová ZO – (0 Kč x 2 schůze)

2100,-

700,-

Bc.K.Talpa ZO -0 Kč (1x schůze)

4200,-

2100,-

Předsedající nechala prostor na dotazy a připomínky.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje vyplacení odměn členům výborů a komisí, kteří
nejsou zastupiteli, v celkové výši 9.800,- Kč. Částka bude vyplacena z vnitřní správy § 6171
– ostatní platy.
Termín schválení: 18. 5. 2020
Výsledek hlasování: Pro:
9
Usnesení č. 15/24 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

0
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Pro: Vlček, Vlčková, Talpa, Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová

Bod 23 b) Zmocnění starostky
Komentář k tomuto bodu přednesla předsedající.
Uvedla, že ZO Sobotín přijalo dne 8. 9. 2016 usnesení č. 22/16 – Zastupitelstvo obce Sobotín
zmocňuje v souladu s paragrafem 102 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů starostku obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
v následujícím rozsahu: do výše 300.000,- Kč v příjmové a výdajové části rozpočtu.
Částka ve výši 300 tis. Kč je s ohledem na příjmy financí z dotací, pojistných událostí, aj., kdy
nelze říci jaká částka, ve kterém měsíci přijde na účet obce, dále i s ohledem mimo jiné na situaci
s COVID-19, nedostatečná, předkládá se ZO návrh na zrušení usnesení č. 22/16 ze dne 8. 9.
2019 a navrhuje se přijetí nového usnesení, kde bude částka k provádění rozpočtových opatření
v příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 1.500.000,- Kč.
Předsedající nechává prostor pro dotazy a připomínky.
Paní Vlčková – ptá se, co vedlo k tomu navýšení provádět RO, jak se situace COVID-19
promítla do rozpočtu?
Předsedající – v rozpočtu jsou na krizová opatření 300 tis. Kč. V měsíci přišlo 442 tis. na
zaúčtování dotace na les, tak už to je nad 300 tis. Kč. Má přijít dotace na hrobku (500 tis. od MK,
300 tis. Kč z Ol. kraje a 54 tis. Kč na hasiče). V n. u. č. 3 je povinna informovat ZO.
Paní Vlčková – jako zastupitelka nesouhlasí s tím, aby se pravomoci dávali do rukou starostce,
když obec nemá radu. Myslí si, že aby se RO dávali ZO pouze na vědomí, to už je pozdě. A
myslí si, že ZO není problém svolat.
20:25 odešel pan Vlček

ZO=8

Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Sobotín ruší usnesení č. 22/16 ze dne 8. 9. 2016 z důvodu přijetí nového
usnesení.
Termín: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková
Výsledek hlasování: Pro:
7
Usnesení č. 15/25 bylo přijato.

Proti:

1

Zdrželi se:

0

Pro: Talpa, Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová
Proti: Vlčková
Paní Vlčková – upravila by návrh usnesení (dále jen „n. u.“): ne že si vyhrazuje pravomoc, ale že
ZO ukládá starostce informovat ZO o rozpočtových změnách na nejbližším ZO.
Předsedající – reaguje, že to je až k n. u. č. 3
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Sobotín zmocňuje v souladu s § 102 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů starostku obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: do výše 1.500.000,- Kč
příjmové a výdajové části rozpočtu.
Rozpočtová opatření do výše 1.500.000,- Kč může starostka obce samostatně provádět jen v
případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků (dotací) z jiných
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rozpočtů (např. CÚ, FÚ, ÚP, KÚ, ministerstva a jn.);
b) změny rozpočtu v oblasti výdajů na zajištění chodu obce, v případě živelní pohromy,
havárií ohrožující životy a majetek, různá nařízení, která zamezují svolání zasedání
zastupitelstva obce, nutných oprav majetku, výdaj k odvrácení možných škod, dále když
včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně
překročit případná rizika z neoprávněné úhrady;
c) úhrady pokud, penále pravomocných rozhodnutí nadřízených orgánů a další nutné
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné.
Termín: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková
Výsledek hlasování: Pro:
7
Usnesení č. 15/26 bylo přijato.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Pro: Talpa, Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová
Nehlasuje paní Vlčková.
Paní Vlčková – opakuje své připomínky (upravila by n. u.: ne že si vyhrazuje pravomoc, ale že
ZO ukládá starostce informovat ZO o rozpočtových změnách na nejbližším ZO). Chce o tom
hlasovat.
Pan JUDr. Nešpor – reaguje, že z toho nepochopil, zda je to připomínka nebo protinávrh. Myslí
si, že to byla připomínka, a o té se nehlasuje. Je potřeba formulovat, zda je to připomínka nebo
protinávrh. Protinávrh je potřeba uvést tak, aby mohl být zapsán zapisovatelkou.
Paní Vlčková – reaguje, že ona to bere jako protinávrh. Řekla, že nahrazuje n. u., bude žádat
zvuk. záznam.
Pan JUDr. Nešpor – myslí si, že s ohledem na tyto ztížené podmínky, by měla zopakovat znovu
návrh usnesení, aby se to stihlo zapsat. On osobně to vnímal jako připomínku k usnesení.
Pan Talpa – myslí si, že pokud paní Vlčková má jiný n. u., tak by ho měla nadiktovat.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Sobotín si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém
opatření provedeném v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva
konaném po schválení rozpočtového opatření starostkou. Rozpočtové opatření bude
předloženo Zastupitelstvu obce Sobotín na vědomí.
Termín: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková
Výsledek hlasování: Pro:
7
Usnesení č. 15/27 bylo přijato.

Proti:

1

Zdrželi se:

0

Pro: Talpa, Hroch, Fojtíková, Pavelka, Procházka, Nosálová, Kulichová
Proti: Vlčková

Bod 23 c) Volba přísedícího u Okresního soudu v Šumperku
Komentář k tomuto bodu přednesla předsedající.
Uvedla, že Obecnímu úřadu Sobotín byla doručena žádost Okresního soudu v Šumperku o volbu
přísedících, a to z důvodu doplnění stávajících počtů přísedících, což je nutné pro zabezpečení
řádné činnosti Okresního soudu v Šumperku.
Přísedící může být ustanoven státní občan ČR, který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho
zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den
ustanovení přísedícím dosáhne věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za
přísedícího s přidělením k určitému soudu.
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V předchozím volebním období byla Zastupitelstvem obce Sobotín do této funkce zvolena paní
Andrea Pavelková, která vyjádřila souhlas se svou kandidaturou na funkci přísedící Okresního
soudu v Šumperku i pro příští volební období, počínajícím zvolením v roce 2020.
Volba přísedícího není povinná, avšak pokud jsou zastupitelům známy osoby, které splňují
podmínky a mají fakticky zájem tuto funkci vykonávat, mohou se takové osoby navrhnout a
zároveň zvolit do funkce. Zvolených osob může být i více.
Pan Talpa – ptá se, zda s tím paní Pavelková souhlasí.
Předsedající – reaguje, že udělila svolnost.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Sobotín volí do funkce přísedící Okresního soudu v Šumperku paní
Andreu Pavelkovou, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, 788 16 Petrov nad Desnou.
Termín: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková
Výsledek hlasování: Pro:
Usnesení nebylo přijato.

4

Proti:

0

Zdrželi se:

4

Pro: Vlčková, Talpa, Procházka, Nosálová
Zdrželi se: Hroch, Fojtíková, Pavelka, Kulichová
20:36 přišel pan Vlček

ZO=9

Předsedající se ptá, zda má někdo nějaký návrh.
Paní Nosálová – má dva návrhy. Zaprvé navrhuje paní xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxx.
Pan Vlček – ptá se, zda paní xxxxxxxxxxxxxx s tím souhlasí.
Paní Nosálová – odpovídá, že ano.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Sobotín volí do funkce přísedící Okresního soudu v Šumperku paní
xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, 788 16 Petrov nad Desnou.
Termín: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková
Výsledek hlasování: Pro:
7
Usnesení č. 15/28 bylo přijato.

Proti:

1

Zdrželi se:

1

Pro: Vlček, Talpa, Hroch, Fojtíková, Pavelka, Nosálová, Kulichová
Proti: Vlčková
Zdržel se: Procházka
Paní Nosálová – zadruhé navrhuje paní Martu Kantorkovou, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx,
788 16 Petrov nad Desnou.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Sobotín volí do funkce přísedící Okresního soudu v Šumperku paní
xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, 788 16 Petrov nad Desnou.
Termín: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková
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Výsledek hlasování: Pro:
6
Usnesení č. 15/29 bylo přijato.

Proti:

1

Zdrželi se:

2

Pro: Vlček, Hroch, Fojtíková, Procházka, Nosálová, Kulichová
Proti: Vlčková
Zdrželi se: Talpa, Pavelka
20:41 odešel pan Talpa

ZO=8

Bod 23 d) Informace starostky
Komentář k tomuto bodu přednesla předsedající.
Nejprve uvádí stav BÚ a pokladny.
KB
5.035.765,24- Kč
Sberbank
3.285.813,08,- Kč
ČNB
621.634,80,- Kč
Hypoteční
140.713,15 Kč
Pokladna
85.467,- Kč
CELKEM
9.169.392,- Kč
20:42 odešla paní Nosálová

ZO=7

COVID – 19
V době mimořádných nařízení a opatření, nouzovém stavu se sešla 5 x krizová komise. Byly
průběžně řešeny aktuální záležitosti. Do prodejen potravin, DPS, školy, fary, kostela aj., byly
předány dezinfekční prostředky, pravidelně docházelo k dezinfekci autobusových zastávek,
velkoobjemových kontejnerů, zajištění šitých roušek pro všechny občany, byla poslána spousta
SMS, ve kterých byli občané informování aktuálně o nařízeních, dále byla info rozhlasem,
prostřednictvím webu a vývěsek. Obec zareagovala na výzvy Nadace ČEZ, kdy získala 45.000,Kč,- na částečné pokrytí nákladů.
Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 6/2020 - zmocnění starostky usnesení do 300.000,- Kč

31

32

Výstavba za COOPEM
Připravuje se studie s ohledem na možnosti napojení inženýrských sítí, s ohledem na vlastnictví
pozemků, nyní je návrh na domy, zastupitelům bude předložen návrh po zajištění potřebných
dokladů….
20:43 přišla paní Nosálová

ZO=8

Úklid v areálu parku u hrobky
V parku u hrobky jsou ve spodní části stromy, které budou pokáceny, aby nedošlo k poničení
oplocení a aby byly připraveny prostorové podmínky pro podzimní výsadbu kulových 48 ks
javorů, kde byla obci přislíbena dotace ve výši 250.000,- Kč. Dále dojde k pokácení několika ks
stromů nad hrobkou, ze strany kolmo od zadního vstupu do krypty. Tyto stromy by v případě
živelných událostí mohly poničit samotnou stavbu s možností rozsahu dopadu při pádu. Bylo
požádáno na MěÚ Šumperk a na NPÚ v Olomouci o vyjádření ke kácení.
Dotace na opravu MK Rudoltice 1. etapa
Žádosti, která byla podána Krajském úřadě Olomouckého kraje, na opravu MK v Rudolticích 1.
etapa, nebylo vyhověno. Žádost byla zařazena do seznamu náhradních žadatelů. Žádost byla
podána na 500 tis. Kč.
Dotace - JSDH Sobotín - MAS Šumperský venkov
Dne 8. 5. 2020 byla podána žádost o dotaci na MAS Šumperský venkov.
V žádosti je uvedeno jednak vybavení pro JSDH, tak předměty pro zajištění zázemí pro konání
společenských a kulturních akcí v obci, které budou moci využít i spolky (rozvoj a podpora
volnočasových aktivit).
33

Pronájmy pozemků
S ohledem na situaci s COVID-19, kdy se nekonalo 15. ZO dle plánu koncem března, byly
pronajaty obecní pozemky, aby žadatelé o pronájmy dodrželi podání žádosti o dotace (k 1. 5.
2020). Pozemky byly pronajaty s ohledem na přijaté usnesení ZO č. 6/8 ze dne 29. 4. 2019.
ZŠ a MŠ Údolí Desné – COVID–19
MŠ se otevřela 11. 5. 2020 a ZŠ k 25. 5. 2020. Veškeré zajištění podmínek v souvislosti
s nařízeními řeší vedení školy.
Kontejner na textil u COOP
O obchodu COOP máme kontejner na textil. Několikrát do měsíce dochází k násilnému otevření
kontejneru na textil u obchodu COOP, vyházení oděvů, rozházení v prostorách kolem obchodu.
Do toho zaprší, oděvy jsou znehodnoceny, nelze je vrátit zpět do kontejneru, ale musí se odvézt
na skládku. Tím pádem neslouží zařízení k danému účelu (viz foto). V případě, že se tato situace
bude opakovat, budou kontejnery odvezeny a šatstvo se bude několikrát do roka věnovat v rámci
sbírky šatstva a dostane se tak k potřebným lidem.
Prodej panelového domu čp. 220
S ohledem na situaci, která nastala s COVID-19, a s tím spojené se v jednání prozatím
nepokračovalo.
Kulturní akce
S ohledem na COVID-19, se od posledního ZO ze dne 29. 1. 2020 konal pouze hudební večer s
interpretem panem Tomášem Würstem.
Změna termínu zastupitelstva
16. ZO se bude konat 29. 6. 2020. Termín ale může být změněn s ohledem na případnou časovou
naléhavost nebo jiné objektivní skutečnosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobotín bere na vědomí výše uvedené informace.
Termín: 18. 5. 2020
Zodpovídá: Iveta Fojtíková, starostka
Předsedající ještě uvádí, že na minulém ZO proběhla debata o budkách HUP. Zjišťovala
informace, že hlavní plynovod a přípojka jsou ve vlastnictví distributora (plynárny). HUP a
domovní plynovod, to je ve vlastnictví zákazníka. Manželé xxxxxxxxxx v roce 1989 měli zájem
o tuto přípojku na plyn, proto se tam vybudovala budka HUP. Ohledně vstupu na pozemek byla
uzavřena smlouva o věcném břemeni. Co uvedla v novinách, že by si vlastníci měli dát do
pořádku budky HUP vzhledem ke špatnému stavu některých, bylo myšleno v dobrém (ohrožení
na zdraví). Dá to i písemně.

Bod 24) Diskuze
Předsedající otevírá diskuzi, předává slovo panu Hrochovi, děkuje za účast zastupitelům a
omlouvá se z dalšího jednání.
Pan xxxxxxxxx – žádá, aby mu informace k HUP podala písemně i s kopiemi dopisů. Myslí si,
že by se to mělo dát ještě dohromady, protože nelze mít každý jiný názor.
Pan JUDr. Nešpor – reaguje, že HUP je mezníkem mezi odběrným plyn. zařízením a to je
většinou ve vlastnictví majitele nemovitosti. Mělo by se dát pozor na to, že někdy v HUP je i
plynoměr a to je provozovatele distribuční soustavy. Nezná přímo ten konkrétní případ. Vlastník
odběrného plyn. zařízení musí zajistit přístup k HUP.
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20:55 odešla paní Fojtíková
20:55 odešel pan Procházka

ZO=7
ZO=6

Paní Vlčková – komentuje odchod předsedající. Upozorňuje na skutečnost, že ZO při svém
jednání porušuje jednací řád (§2,3,4,7 a další), proto je nutné, aby se to projednalo. Chtěla se
obrátit na předsedu KV, který ale odešel… zda by KV nemohl kontrolovat dodržování JŘ. Např.
při střetu zájmů. Obrátí se na MV. Dále se baví o skládkách, nějaký občan Sobotína se obrátil
jejím jménem (někdo podepsal jí) na SPÚ ohledně nelegální skládky zeminy na pozemku p.č.
109) ve vlastnictví pana Hrocha, a na CHKO... bylo jí sděleno, že uložení zeminy je pouze
meziskládka z kanalizace a do konce stavby a do vyúčtování je vlastník pozemku povinen odvést
tuto zeminu jinam… ptá se, z jakého důvodu nebylo využito obecního pozemku na uložení této
meziskládky?
Pan Hroch – reaguje, že žádný dopis nedostal…
Paní Vlčková – vysvětluje, že ona sama nikam nepsala, ale odpověď dostala… na ukládání
zeminy a manipulaci je v rozpočtu půl milionu… a myslí si, že obec vlastní tolik pozemků, kde
se mohla udělat meziskládka. Pokračuje, že KV by měl kontrolovat dodržování legislativy uvnitř
ZO. ZO schválilo směnu pozemku nad bývalým OÚ – přístupová cesta na hrobku – už neví, jak
to pokračovalo dále, jak ta směna proběhla.
21:02 odešla paní Nosálová

ZO=5

Pan Hroch – reaguje, že zatím je to v jednání.
Paní Vlčková – ptá se předsedkyně FV – namítá že FV se nepozastavil nad věcí, kdy byla
vyplacena faktura Ekozisu ve výši přes 500 tis. Kč a byla chybná.
Paní Kulichová – FV se tím zabýval, paní Mošelová podala vysvětlení, které FV přijalo.

Bod 25) Závěr
Pan Hroch děkuje všem přítomným za účast. Ve 21:06 hod. bylo 15. veřejné zasedání ZO
ukončeno.
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Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín podle
§ 93 odst. 1 zákona o obcích.
3. Složení slibu nového zastupitele
4. Zápis z FV
Zápis byl vyhotoven dne: 28. 5. 2020
Zapisovatel: Veronika Špačková ………………………….........
Ověřovatelé: Věra Kulichová ........…..............................................
Stanislav Pavelka .......…...…........................................
Místostarosta: Josef Hroch .............................................................
Starostka: Iveta Fojtíková ...............................................................
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