ZÁPIS
10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaného dne 9.12.2020 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 662/2020
V Soběšovicích dne 10.12.2020
Zpracoval : Valošková Petra
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ZÁPIS
o průběhu 10. zasedání
Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 9.12.2020
v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích
___________________________________________________________________________
Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice :
14 členů
(listiny přítomných členů ZO a hostů- přílohy zápisu).
Omluveni:
1 člen
Zahájení___________________________________________________________________
Petr Voznica, starosta obce
Zahájil 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice v 17,02 hod.
Přivítal všechny přítomné zastupitele a hosty a dále sdělil, že 10. zasedání zastupitelstva obce
bylo řádně svoláno dle § 92 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. a vyvěšeno na úřední desce dle § 93
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. Dále sdělil, že z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Soběšovice je pořizován zvukový záznam, který slouží pro potřeby zapisovatele zápisu.
Vyzval pořizovatele videozáznamu, aby sdělil k jakému účelu videozáznam pořizuje.
Ing. Ivo Papala, zastupitel obce
Informoval občany, že pořizuje audiovizuální záznam ze zasedání zastupitelstva, který bude
následně použit pro zveřejnění pro potřebu zastupitelů.
Petr Voznica, starosta obce
Na 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice je přítomno 14 členů zastupitelstva, 1 zastupitel
je omluven. Konstatoval tedy, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

1. Schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
program 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 9.12.2020
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Předložil členům zastupitelstva obce návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva obce
Soběšovice, který přečetl :
Zahájení
1.
Návrh programu jednání ZO
2.
Návrh zapisovatele ZO
3.
Návrh složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO
4.
Návrh ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání ZO
5.
Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání ZO
6.
Zpráva o činnosti rady obce za období od minulého zasedání ZO
7.
Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního
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8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Závěr

OZV Obce Soběšovice č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
OZV Obce Soběšovice č. 2/2020 o regulaci hlučných činností a
nočním klidu
Charita Český Těšín – Žádost o příspěvek
Úvěrová smlouva
Střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočet obce na rok 2021
Podání žádosti o poskytnutí dotace
Termíny schůzí Rady obce Soběšovice a Zastupitelstva obce
Soběšovice pro rok 2021
Diskuze a připomínky
Usnesení zastupitelstva obce

Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má k tomuto navrženému programu někdo nějaký dotaz, návrh či připomínku?
Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz návrh, či připomínku, nechal hlasovat o
návrhu programu 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice.
Hlasování o programu jednání :
Pro :
14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e program 10. zasedání Zastupitelstva obce
Soběšovice, konaného dne 9.12.2020.
usn. č. 148/10ZO/2020
_____________________________________________________________________________

2. Návrh zapisovatele
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
zapisovatelku pro 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 9.12.2020 paní
Petru Valoškovou.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný jiný návrh, dotaz, či připomínku, nechal hlasovat o
předloženém návrhu.
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Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e zapisovatelku pro 10. zasedání Zastupitelstva
obce Soběšovice, konaného dne 9.12.2020 paní Petru Valoškovou.
usn. č. 149/10ZO/2020
_____________________________________________________________________________

4. Ověřovatelé zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
určuje
ověřovatele zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 9.12.2020 ve
složení : Ing. Adam Foukal, p. Veronika Kubíčková
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Sdělil, že navrženi ověřovatelé zápisu jsou : Ing. Adam Foukal, p. Veronika Kubíčková.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný jiný návrh, dotaz, či připomínku, nechal hlasovat o
předloženém návrhu.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice u r č u j e ověřovatele zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva
obce Soběšovice, konaného dne 9.12.2020 ve složení : Ing. Adam Foukal, p. Veronika
Kubíčková
usn. č. 150/10ZO/2020
_____________________________________________________________________________
Zastupitelé upozornili na přeskočení bodu jednání s č. 3, a to složení návrhové komise pro
přípravu usnesení.
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Petr Voznica, starosta obce
Omluvil se s tím, že bohužel díky roušce se mu mlží brýle a špatně vidí. Uvedl tedy bod č. 3, a
to:

3. Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
návrhovou komisi pro přípravu usnesení 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného
dne 9.12.2020, a to ve složení :
p. Radek Siuda, Bc. Marek Pavlok, Petr Chrobok
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Sdělil, že navrženi členové návrhové komise jsou : p. Radek Siuda, Bc. Marek Pavlok, Petr
Chrobok
Dotazoval se, zda má někdo nějaký jiný návrh, dotaz či připomínku ? Vzhledem k tomu, že tomu
tak nebylo nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e návrhovou komisi pro přípravu usnesení 10.
zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 9.12.2020, a to ve složení : p. Radek
Siuda, Bc. Marek Pavlok, Petr Chrobok
usn. č. 151/10ZO/2020
_____________________________________________________________________________

5. Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání ZO
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o úkolech vyplývajících ze Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 9. 9. 2020
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Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto bodu sdělil, že zastupitelstvo uložilo radě jeden úkol, a to zařídit informovanost a
osvětu občanů ve zpravodaji obce týkající se pozemkových úprav. Je to stále trvající úkol, který
je řešen se zástupci Pozemkového úřadu ve Frýdku-Místku, co se týká formulací jednotlivých
úprav. Dále sdělil, že vzhledem k současné situaci se tato komunikace prodlužuje.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz, či připomínku ? Nechal
hlasovat o návrhu usnesení, který přečetl.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice b e r e n a v ě d o m í informativní zprávu o úkolech
vyplývajících ze Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 9.9. 2020
usn. č. 152/10ZO/2020
___________________________________________________________________________

6. Zpráva o činnosti Rady obce Soběšovice za období od 9.9.2020 - 25.11.2020
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti Rady obce Soběšovice v období od 9.9.2020 – 25.11.2020
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Požádal místostarostu obce, aby přítomné seznámil s činností Rady obce Soběšovice.
Tomáš Dámek, místostarosta obce
Seznámil členy zastupitelstva a přítomné s činností rady, a to v období od 9. zasedání
Zastupitelstva obce Soběšovice. V tomto období proběhlo 6 schůzí Rady obce Soběšovice a rada
přijala celkově 105 usnesení. Rovněž informoval, že veškerá přijatá usnesení jsou vyvěšena na
webových stránkách obce, či k nahlédnutí na sekretariátě obecního úřadu.
Dále pak informoval přítomné, jakými nejdůležitějšími body jednání se rada v tomto období
zabývala a jaká stanoviska k jednotlivým bodům přijala.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný jiný návrh, dotaz, či připomínku, nechal hlasovat o
předloženém návrhu.
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Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice b e r e n a v ě d o m í informativní zprávu o činnosti Rady
obce Soběšovice v období od 9.9.2020 – 25.11.2020
usn. č. 153/10ZO/2020
_____________________________________________________________________________

7. Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
1. zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 19.11.2020
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 23.11.2020
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Požádal předsedu Kontrolního výboru p. Radka Siudu, aby přednesl zprávu.
p. Radek Siuda, předseda Kontrolního výboru
Informoval o jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice, které proběhlo dne
19.11.2020. Kontrola pokladních operací proběhla na ZŠ a MŠ Soběšovice dne 18.11.2020 a na
OÚ Soběšovice také dne 18.11.2020 s výsledky bez závad. Byla rovněž provedena kontrola
plnění usnesení, a to z jednání Zastupitelstva obce Soběšovice č. 9 a Rady obce Soběšovice č.
44-48. Kontrolní výbor neshledal žádné nesrovnalosti v evidenci a plnění úkolů.
Petr Voznica, starosta obce
Poděkoval předsedovi Kontrolního výboru za přednesení zprávy a požádal předsedu Finančního
výboru - p. Veroniku Kubíčkovou, aby přednesla zprávu.
p. Veronika Kubíčková, předsedkyně Finančního výboru
Informovala o jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice, které proběhlo dne
23.11.2020. Na tomto jednání Finanční výbor projednával a byl seznámen s :
Plněním rozpočtu 1- 10/2020, rozpočtovým opatřením č. 5/2020, návrhem rozpočtu na rok
2021, návrhem střednědobého výhledu na rok 2022-2024 a OZV č. 1/2020 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Jednotlivé projednávané body podrobněji vysvětlila. Dále sdělila, že
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce schválit návrh rozpočtu na rok 2021, návrh
střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2024 a rovněž OZV č. 1 o místním poplatku za
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provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Petr Voznica, starosta obce
Poděkoval předsedkyni Finančního výboru za přednesení zprávy a dotazoval se, zda má někdo
k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz, či připomínku ? Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl
žádný jiný návrh, dotaz, či připomínku, nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení, které
přečetl.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice b e r e n a v ě d o m í
1. zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 19.11.2020
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 23.11.2020
usn. č. 154/10ZO/2020
_____________________________________________________________________________

8. OZV Obce Soběšovice č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem a dotazoval se, zda má k tomuto někdo nějaký
dotaz, návrh, či připomínku ?
p. Miroslav Foukal, zastupitel obce
Navrhuje zvýšení úlevy poskytované poplatníkům z navrhovaných 70,- Kč na 140,- Kč, a to v
Čl.6, odst. 3 OZV č. 1/2020 pro osoby s trvalým pobytem v obci.
Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má ještě někdo nějaký návrh, dotaz či připomínku ? Vzhledem k tomu, že
tomu tak nebylo nechal hlasovat o návrhu p. Miroslava Foukala.
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Hlasování o zvýšení úlevy pro poplatníka – p. Miroslav Foukal:
Pro :
1
Proti:
1
Zdržel se:
12
Nehlasoval:
0
Návrh nebyl přijat
Petr Voznica, starosta obce
Nechal hlasovat o původním návrhu OZV č. 1/2020.
Hlasování o původním návrhu OZV č. 1/2020:
Pro :
13
Proti:
1
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
usn. č. 155/10ZO/2020
_____________________________________________________________________________

9. OZV Obce Soběšovice č. 2/2020 o regulaci hlučných činností a nočním
klidu
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o regulaci hlučných činností a nočním klidu
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem a dotazoval se, zda má někdo nějaký dotaz,
návrh, či připomínku ?
Bc. Marek Pavlok, zastupitel obce
Dotazoval se, na základě čeho bylo zkrácení výjimky z nočního klidu v případě konání
hudebního festivalu Coal Open Air navrženo.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že takovýto návrh zazněl na základě požadavků občanů, kteří v této lokalitě
bydlí, anebo vlastní nemovitost. Dále sdělil, že v době konání festivalu požádal autorizovanou
společnost, aby provedla měření hluku. Na základě výsledků měření byla tato záležitost
projednávána s odborem dozoru nad výkonem státní správy, kdy jsme byli upozorněni, že
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nemůžeme omezovat festival na základě měření hlukových úrovní a jediné omezení, které
můžeme udělat je zkrátit čas festivalu.
Bc. Marek Pavlok, zastupitel obce
Dále se dotazoval, zda-li chápe správně, že tímto zkrácením výjimky z nočního klidu chceme
donutit pořadatele, aby tuto akci přestali dělat.
Petr Voznica, starosta obce
Sdělil, že primární funkcí obce je hájit zájmy občanů. Není to akce pořádaná obcí, nejedná se o
nějaký národopisný festival zastoupený velkou návštěvností místních občanů. Dále sdělil, že
bohužel, obec nastavuje pravidla a pořadatel je musí dodržovat a pokud to pořadateli nebude
vyhovovat, tak festival nebude pořádat.
p. František Papala, zastupitel obce
Dotazoval se, pokud tedy hájíme zájmy občanů, zda se někdo také ptal občanů, kteří na tento
festival chodí a tuto akci chtějí. K tomu dále sdělil, že do 2 hod. do rána není tak dlouhá doba,
kdy restaurace fungují běžně do 4 – 5 hodin do rána. Dále dodal, že se jedná pouze o akci, která
je 1x ročně a po zbytek roku zde nic není. Domnívá se, že je dobře, že tady něco takového je, že
se zde na tento festival sjíždějí lidé. Jinak se zde v obci nic neděje.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že nebude oponovat, ale na základě již zmíněných skutečností Rada obce
Soběšovice navrhla zkrácení výjimky z nočního klidu.
Veronika Kubíčková, zastupitelka obce
Připojila se k názoru zastupitele Papaly ml., kdy dále sdělila, že jsme rekreační oblast a opravdu
se tady v obci nic neděje. Jedná se pouze o dva dny v roce a pokud to někdo není schopen
vydržet, může např. někam odjet, zařídit si wellness pobyt apod. Zkrácení výjimky z nočního
klidu z 2:00 hod. na 24:00 hod. ji nedává vůbec smysl. Je taky ráda, že se v obci něco děje, aby
se tady opět lidi naučili jezdit a byl tady opět život v obci, nějaký pohyb.
Dále sdělila, že se byla na festivalu podívat a bylo to fajn, nebyl tam žádný nepořádek a skončili
ve 2:00 hod. tak, jak měli.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že se jedná i o to, že tato hudba je provozována celé dva dny v kuse. Začínají
kolem 10 hod. dopoledne, sice ne na plný výkon a končí až ve 2:00 hod. v noci.
František Papala, zastupitel obce
Vznesl protinávrh, aby výjimka z nočního klidu trvala do 2:00 hod. do rána.
-

Probíhá diskuse na téma výjimky z nočního klidu, ke kterému ještě hovoří :

Ing. Ivo Papala
p. Irena Voznicová
p. Ivo Dominík
p. Michal Hrubovský – provozovatel R-Zátoky
p. Ivo Dominík
p. František Papala
Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má ještě někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku ? Vzhledem k tomu, že
tomu tak nebylo, nechal hlasovat o protinávrhu p. Františka Papaly.
10
ZÁPIS
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
konaného dne 9.12.2020

Hlasování o protinávrhu p. Františka Papaly :
Pro :
7
Proti:
4
Zdržel se:
3
Nehlasoval:
0
Návrh nebyl přijat
Petr Voznica, starosta obce
Vzhledem k tomu, že tento návrh nebyl přijat, nechal hlasovat o původním návrhu usnesení.
Hlasování o způsobu hlasování – vydává:
Pro :
4
Proti:
6
Zdržel se:
4
Nehlasoval:
0
Návrh nebyl přijat
Petr Voznica, starosta obce
Sdělil, že v tomto bodě nebylo přijato usnesení a zůstává v platnosti původní OZV č.1/2017 ze
dne 14.6.2017.
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice nepřijalo rozhodnutí ve věci vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 o regulaci
hlučných činností a nočním klidu

___________________________________________________________________________

10. Charita Český Těšín – Žádost o příspěvek
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
1. žádost organizace Charita Český Těšín, Mírová 8, 737 01 Český Těšín o poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Soběšovice pro rok 2021 na provozní náklady terénních služeb pro seniory,
nemocné a osoby s omezenou soběstačností ve výši 114.000,- Kč
2. návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Soběšovice a Charitou Český Těšín
schvaluje
1. dotaci na rok 2021 Charitě Český Těšín na podporu provozu terénních
služeb v obci Soběšovice ve výši 100 000,- Kč
2. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Soběšovice a
Charitou Český Těšín.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem a přečetl návrh usnesení.
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p. Miroslav Foukal, zastupitel obce
K tomuto sdělil, že již v loňském roce byl proti poskytnutí částky 100.000,- Kč, která se mu zdá
být neúměrně vysoká. Souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20% z celkových nákladů, což je
kolem 23.000,- Kč.
Dále k tomuto sdělil, že před chvílí byla zamítnuta sleva na poplatníka týkající se úhrady za
odpady a když sečte částky, které dáváme jako dotaci cizím organizacím, tak ta částka vychází
stejně – 125.000,- Kč a našim občanům neposkytneme slevu.
Vznesl tedy protinávrh, a to poskytnout dotaci ve výši 23.000,- Kč.
Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má k tomuto bodu někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz, návrh či připomínku, nechal hlasovat o protinávrhu p.
Miroslava Foukala.
Hlasování o protinávrhu usnesení – p. Foukal:
Pro :
2
Proti:
4
Zdržel se:
8
Nehlasoval:
0
Návrh nebyl přijat
Petr Voznica, starosta obce
Nechal hlasovat o původním návrhu usnesení.
Hlasování o původním návrhu usnesení :
Pro :
8
Proti:
2
Zdržel se:
4
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice b e r e n a v ě d o m í
1. žádost organizace Charita Český Těšín, Mírová 8, 737 01 Český Těšín o poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Soběšovice pro rok 2021 na provozní náklady terénních služeb pro seniory,
nemocné a osoby s omezenou soběstačností ve výši 114.000,- Kč
2. návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Soběšovice a Charitou Český
Těšín
schvaluje
1. dotaci na rok 2021 Charitě Český Těšín na podporu provozu terénních služeb v obci
Soběšovice ve výši 100 000,- Kč
2. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Soběšovice a Charitou Český Těšín.
usn. č. 156/10ZO/2020
___________________________________________________________________________
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11. Smlouva o úvěru

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o úvěru č. 0633098159/LCD mezi obcí Soběšovice, 739 38 Soběšovice 10 a Českou
spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
pověřuje
starostu obce podpisem Smlouvy
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem. Dotazoval se, zda má k tomuto bodu někdo
nějaký dotaz, návrh, či připomínku? Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz, návrh či
připomínku, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e smlouvu o úvěru č. 0633098159/LCD mezi
obcí Soběšovice, 739 38 Soběšovice 10 a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00
Praha 4 p o v ě ř u j e starostu obce podpisem Smlouvy
usn. č. 157/10ZO/2020
_____________________________________________________________________________

12. Střednědobý výhled rozpočtu
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu obce Soběšovice na období 2022-2024.
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Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné o předkládaném materiále.
Dotazoval se, zda má někdo nějaký návrh, dotaz, či připomínku ? Vzhledem k tomu, že tomu tak
nebylo nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro :
14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e střednědobý výhled rozpočtu obce Soběšovice
na období 2022-2024.
usn. č. 158/10ZO/2020
_____________________________________________________________________________

13. Rozpočet obce na rok 2021
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
rozpočet na rok 2021
v příjmech
ve výdajích
ve financování

13 012 600,00 Kč
30 240 000,00 Kč
17 227 400,00 Kč

pověřuje
Radu obce Soběšovice prováděním rozpočtových opatření v příjmech v neomezené výši,
v dotacích v neomezené výši a ve výdajích a financování do 20% schváleného ročního rozpočtu
v jednotlivých paragrafech.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné o předkládaném materiále.
Dotazoval se, zda má někdo nějaký návrh, dotaz, či připomínku ?
Ivo Dominík, zastupitel obce
Dotazoval se, zda by se daly v rámci položky Ostatní zájmová činnost přesunout částky, a to
týkající se spolkových organizací. Sdělil, že se domnívá, že Yachtclub baník Ostrava vytváří
malou činnosti pro občany obce, z toho důvodu navrhuje změnu, a to aby částka 20.000,- Kč
14
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na činnost Yachtclubu Baníku Ostrava byla snížena na 10.000,- Kč a přesunuta na činnost ZO
Českého svazu včelařů, kde je navrženo pouze 5.000,- Kč.
Po přesunu částek
- Yachtclub Baník Ostrava – 10.000,- Kč
- ZO Českého svazu včelařů – 15.000,- Kč
Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má ještě někdo nějaký návrh, dotaz, či připomínku ? Vzhledem k tomu, že
tomu tak nebylo nechal hlasovat o návrhu p. Ivo Dominíka.
Hlasování o přesunu částek – Ivo Dominík :
Pro :
12
Proti:
1
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že přesun částek byl schválen a nyní nechal hlasovat o rozpočtu obce na rok
2021 se schválenou změnou, kdy částky v příjmech, ve výdajích a ve financování se po této
změně nemění.
Hlasování o rozpočtu obce na rok 2021 :
Pro :
14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e rozpočet na rok 2021
v příjmech
13 012 600,00 Kč
ve výdajích
30 240 000,00 Kč
ve financování
17 227 400,00 Kč
p o v ě ř u j e Radu obce Soběšovice prováděním rozpočtových opatření v příjmech
v neomezené výši, v dotacích v neomezené výši a ve výdajích a financování do 20%
schváleného ročního rozpočtu v jednotlivých paragrafech.
usn. č. 159/10ZO/2020
_____________________________________________________________________________

14. Podání žádostí o dotace z výzvy MMR ČR
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje

-

podání žádostí o poskytnutí dotace vyhlášené MMR ČR na rok 2021 z podprogramu „Podpora
obnovy a rozvoje venkova 2021“
DT 117D8210A – Podpora obnovy místních komunikací
DT 117D8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
15
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Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné o předkládaném materiále. K tomuto sdělil, že pro podání žádosti
poskytovateli dotace, je zapotřebí schválení zastupitelstva, a to na vyjmenované dotační tituly,
které jsou součástí materiálu. Dále pak přečetl návrh usnesení.
Dotazoval se, zda má někdo nějaký návrh, dotaz, či připomínku ? Vzhledem k tomu, že tomu tak
nebylo nechal hlasovat o návrhu usnesení tak, jak byl předložen.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e podání žádostí o poskytnutí dotace vyhlášené
MMR ČR na rok 2021 z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021“
-DT 117D8210A – Podpora obnovy místních komunikací
-DT 117D8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
usn. č. 160/10ZO/2020
_____________________________________________________________________________

15. Termíny Rady obce Soběšovice a Zastupitelstva obce Soběšovice pro
rok 2021
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
termíny zasedání Rady obce Soběšovice pro rok 2021, a to takto:
13.1.2021
27.1.2021
10.2.2021
17.3.2021
31.3.2021
14.4.2021
12.5.2021
26.5.2021
16.6.2021
14.7.2021
4.8.2021
25.8.2021
29.9.2021
13.10.2021
27.10.2021
24.11.2021
15.12.2021
29.12.2021
schvaluje

24.2.2021
28.4.2021
30.6.2021
15.9.2021
10.11.2021

termíny jednání Zastupitelstva obce Soběšovice pro rok 2021, a to takto:
9. 3. 2021 (úterý)
9. 6. 2021
8. 9. 2021
8. 12. 2021
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné o předkládaném materiále.
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MUDr. Marcela Kerzlová, zastupitelka obce
Dotazovala se na termín zastupitelstva 9.3.2021 a z jakého důvodu je to v úterý.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že musíme dodržet zákonem stanovený tříměsíční termín konání zastupitelstva,
a to bohužel vychází na úterý. Dále informoval přítomné, že asi bude nutné svolat zastupitelstvo
mimo schválené termíny kvůli územnímu plánu. Pokud tomu tak bude, budeme moci přesunout
březnový termín na středu.
Dotazoval se, zda má někdo nějaký návrh, dotaz, či připomínku ? Vzhledem k tomu, že tomu tak
nebylo nechal hlasovat o návrhu usnesení tak, jak byl předložen.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice b e r e n a v ě d o m í termíny zasedání Rady obce
Soběšovice pro rok 2021, a to takto:
13.1.2021
27.1.2021
10.2.2021
24.2.2021
17.3.2021
31.3.2021
14.4.2021
28.4.2021
12.5.2021
26.5.2021
16.6.2021
30.6.2021
14.7.2021
4.8.2021
25.8.2021
15.9.2021
29.9.2021
13.10.2021
27.10.2021
10.11.2021
24.11.2021
15.12.2021
29.12.2021
s c h v a l u j e termíny jednání Zastupitelstva obce Soběšovice pro rok 2021, a to takto:
9. 3. 2021 (úterý)
9. 6. 2021
8. 9. 2021
8. 12. 2021
usn. č. 161/10ZO/2020
_____________________________________________________________________________

16. Dotazy a připomínky občanů a zastupitelů
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
dotazy a připomínky občanů obce Soběšovice a členů Zastupitelstva obce Soběšovice.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Otevřel diskusi k tomuto bodu.
Ivo Dominík, zastupitel obce
Apeloval na zastupitele, aby se zúčastňovali plánovaných schůzek.
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Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné, že probíhají přípravy na podání žádostí na dva dotační tituly, dále probíhají
projekční práce dokumentace na „Spolkový dům“ a v tomto týdnu bude podána žádost o
stavební povolení. Termín realizace je stanoven na 31.6.2021, včetně vydaného stavebního
povolení a dokumentací na realizaci stavby, včetně rozpočtu. Dále uvedl, že se tvoří zadání na
výběrové řízení na realizaci okolních ploch kolem Spolkového domu, včetně hřiště.
Byla vysoutěžena projekční kancelář na rekonstrukci místních komunikací, které jsou rovněž
podány v rámci revitalizace náhrady důlních škod a sdělil, o jaké cesty se jedná.
Dále hovořil o přiznané dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR na rozšíření systému sběru
odpadů, kdy jsme dostali 1 031 000,- Kč na zajištění biopopelnic pro 320 občanů a vlastníků
chat a vysvětlil, jakým způsobem systém bude fungovat. Dále sdělil, že v rámci této dotace bude
pořízen rovněž štěpkovač na dřevní hmotu pro obec a rovněž bude možnost zapůjčení
štěpkovače pro občany. Byla vybrána společnost, která bude provádět výběrové řízení na
dodavatele.
Poděkoval veliteli a členům jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Soběšovicích za jejich
činnost při desinfekci mobiliáře a kontejnerů na území obce Soběšovice.
Popřál všem krásné prožití svátků vánočních.

17. Zpráva návrhové komise
p. Petr Voznica, starosta obce
Vyzval předsedu návrhové komise, aby přečetl přijatá usnesení zastupitelstva obce.
Petr Chrobok, zastupitel obce
Přečetl přítomným přijatá usnesení na 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice.
p. Petr Voznica, starosta obce.
Dotázal se, zda má někdo ze zastupitelů nějaké připomínky k přijatým usnesením?
Vzhledem k tomu, že již nikdo neměl žádný dotaz, návrh, či připomínku, nechal hlasovat o
návrhu usnesení k bodu Dotazy a připomínky.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice b e r e n a v ě d o m í dotazy a připomínky občanů obce
Soběšovice a členů Zastupitelstva obce Soběšovice.
usn. č. 162/10ZO/2020
_____________________________________________________________________________
Petr Voznica, starosta obce
Vzhledem k tomu, že nikdo k tomuto bodu nevznesl žádnou námitku, ani připomínku a byl
vyčerpán celý program, ukončil 10. zasedání zastupitelstva v 18,21 hod.
_____________________________________________________________________________
Zapsala : Petra Valošková
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Ověřili správnost zápisu ověřovatelé
10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice:

p. Veronika Kubíčková, v.r.
zastupitelkyně obce

Ing. Adam Foukal, v.r.
zastupitel obce

Předseda návrhové komise:
p. Petr Chrobok, v.r.
zastupitel obce

Tomáš D á m e k, v.r.
Místostarosta obce

Petr V o z n i c a, v.r.
Starosta obce
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USNESENÍ
10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaného dne 9.12.2020 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 662/2020
V Soběšovicích dne 9.12.2020
Zpracoval : Valošková Petra
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Přehled přijatých usnesení
10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konané dne 9.12.2020

________________________________________________________________
148/10ZO/2020 – Schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
149/10ZO/2020 – Návrh zapisovatele
150/10ZO/2020 – Ověřovatelé zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
151/10ZO/2020 – Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO
152/10ZO/2020 – Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání ZO
153/10ZO/2020 – Zpráva o činnosti Rady obce Soběšovice za období od 9.9.2020 –
25.11.2020
154/10ZO/2020 – Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního
155/10ZO/2020 - OZV Obce Soběšovice č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
156/10ZO/2020 - Charita Český Těšín – Žádost o příspěvek
157/10ZO/2020 - Smlouva o úvěru
158/10ZO/2020 - Střednědobý výhled rozpočtu
159/10ZO/2020 - Rozpočet obce na rok 2021
160/10ZO/2020 - Podání žádostí o dotace z výzvy MMR ČR
161/10ZO/2020 - Termíny Rady obce Soběšovice a Zastupitelstva obce Soběšovice pro
rok 2021
162/10ZO/2020 - Dotazy a připomínky občanů a zastupitelů
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USNESENÍ

10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 9.12.2020
___________________________________________________________________________
148/10ZO/2020 - Schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice_____
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
rozšířený program 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne
9.12.2020.
___________________________________________________________________________
149/10ZO/2020 - Návrh zapisovatele____________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
zapisovatelku pro 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne
9.12.2020 paní Petru Valoškovou.
___________________________________________________________________________
150/10ZO/2020 - Ověřovatelé zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice_____
Zastupitelstvo obce Soběšovice
určuje
ověřovatele zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného
dne 9.12.2020 ve složení : Ing. Adam Foukal, p. Veronika Kubíčková
___________________________________________________________________________
151/10ZO/2020 - Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
návrhovou komisi pro přípravu usnesení 10. zasedání Zastupitelstva obce
Soběšovice, konaného dne 9.12.2020, a to ve složení :
p. Radek Siuda, Bc. Marek Pavlok, p. Petr Chrobok
___________________________________________________________________________
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152/10ZO/2020 - Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání ZO___________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o úkolech vyplývajících ze Zastupitelstva obce
Soběšovice ze dne 9. 9. 2020
___________________________________________________________________________
153/10ZO/2020 - Zpráva o činnosti Rady obce Soběšovice za období od 9.9.2020 –
25.11.2020 ___________________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti Rady obce Soběšovice v období od 9.9.2020 –
25.11.2020
___________________________________________________________________________
154/10ZO/2020 - Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního ________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
1. zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze
dne 19.11.2020
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze
dne 23.11.2020
___________________________________________________________________________
155/10ZO/2020 - OZV Obce Soběšovice č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů__________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
___________________________________________________________________________
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156/10ZO/2020 - Charita Český Těšín – Žádost o příspěvek_________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
3. žádost organizace Charita Český Těšín, Mírová 8, 737 01 Český Těšín o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Soběšovice pro rok 2021 na provozní
náklady terénních služeb pro seniory, nemocné a osoby s omezenou
soběstačností ve výši 114.000,- Kč
4. návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Soběšovice a
Charitou Český Těšín
schvaluje
1. dotaci na rok 2021 Charitě Český Těšín na podporu provozu terénních
služeb v obci Soběšovice ve výši 100 000,- Kč
2. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Soběšovice a
Charitou Český Těšín.
___________________________________________________________________________
157/10ZO/2020 - Smlouva o úvěru______________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o úvěru č. 0633098159/LCD mezi obcí Soběšovice, 739 38
Soběšovice 10 a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha
4
pověřuje
starostu obce podpisem Smlouvy
___________________________________________________________________________
158/10ZO/2020 - Střednědobý výhled rozpočtu___________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu obce Soběšovice na období 2022-2024.
___________________________________________________________________________
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159/10ZO/2020 - Rozpočet obce na rok 2021_____________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
rozpočet na rok 2021
v příjmech
ve výdajích
ve financování

13 012 600,00 Kč
30 240 000,00 Kč
17 227 400,00 Kč

pověřuje
Radu obce Soběšovice prováděním rozpočtových opatření v příjmech
v neomezené výši, v dotacích v neomezené výši a ve výdajích a financování
do 20% schváleného ročního rozpočtu v jednotlivých paragrafech.
___________________________________________________________________________
160/10ZO/2020 - Podání žádostí o dotace z výzvy MMR ČR________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
podání žádostí o poskytnutí dotace vyhlášené MMR ČR na rok 2021 z
podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021“
- DT 117D8210A – Podpora obnovy místních komunikací
- DT 117D8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
___________________________________________________________________________
161/10ZO/2020 - Termíny Rady obce Soběšovice a Zastupitelstva obce Soběšovice pro
rok 2021_____________________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
termíny zasedání Rady obce Soběšovice pro rok 2021, a to takto:
13.1.2021
27.1.2021
10.2.2021
24.2.2021
17.3.2021
31.3.2021
14.4.2021
28.4.2021
12.5.2021
26.5.2021
16.6.2021
30.6.2021
14.7.2021
4.8.2021
25.8.2021
15.9.2021
29.9.2021
13.10.2021
27.10.2021
10.11.2021
24.11.2021
15.12.2021
29.12.2021
schvaluje
termíny jednání Zastupitelstva obce Soběšovice pro rok 2021, a to takto:
9. 3. 2021 (úterý)
9. 6. 2021
8. 9. 2021
8. 12. 2021
___________________________________________________________________________
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162/10ZO/2020 - Dotazy a připomínky občanů a zastupitelů________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
dotazy a připomínky občanů obce Soběšovice a členů Zastupitelstva obce
Soběšovice.
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice nepřijalo rozhodnutí ve věci vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020
o regulaci hlučných činností a nočním klidu.

Tomáš D á m e k, v.r.
Místostarosta obce

Petr V o z n i c a, v.r.
Starosta obce
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