ZÁPIS
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce S o b ě c h l e b y, které se konalo dne
31. března 2015 od 18,30 hodin v sále Kulturního domu v Soběchlebích čp. 123
Přítomni: dle prezenční listiny –14 členů zastupitelstva při zahájení jednání
1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Soběchleby (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18,35 hodin starostou obce panem Jaromírem Dohnalem.(„dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst.
1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Soběchleby zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24.3.2015 do 31.3.2015. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 14 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Evu Tomáškovou, pana Josefa Kotase a
zapisovatelkou paní Karlu Nevyjelovou
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby určuje ověřovateli zápisu paní Evu Tomáškovou, pana
Josefa Kotase a zapisovatelkou paní Karlu Nevyjelovou.
Výsledek hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
3. Schválení programu 4. zasedání zastupitelstva obce
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby schvaluje následující program 3. zasedání:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3) Schválení programu 4. zasedání zastupitelstva obce
4) Zpráva o činnosti rady obce a obecního úřadu
5) Různé
6) Diskuse
7) Usnesení - rekapitulace výsledků jednání ze 4. zasedání ZO
8) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4. Zpráva o činnosti rady obce a obecního úřadu
Zprávu o činnosti rady obce a obecního úřadu přednesl pan Jaromír Dohnal, starosta obce.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Paní Renata Pročková vznesla dotaz, proč bude uzavřena MŠ ve čtvrtek 2.4. a v pátek
3.4.2015. Proč se neřešilo zavření dříve. Dva týdny dopředu je pozdě. Dále citovala
z vyhlášky o předškolních zařízeních, že uzavření MŠ lze provést jen ze závažných důvodů.
Pan Jaromír Dohnal, starosta obce sdělil, že z důvodů provedení stavebních úprav
v prostorách školní jídelny nebylo možno zajistit stravování dětí MŠ ve dnech 2. a 3.4.2015.
Paní Soňa Zezulková konstatovala, že komunikace mezi rodiči a školou není dostačující.
Radě byla předložena žádost ke schválení na uzavření MŠ 23.3.2015, vyjádřili se pan
Macek Zbyněk a paní Zezulková Soňa. Navrhli, aby pan ředitel Josef Hájek podal žádost
radě ke schválení s předstihem (asi měsíce dopředu) v případě plánovaných oprav. Paní
Pročková Renata, ještě vyslovila, že mohly být obědy uvařeny a převezený z obecního
pohostinství. Pan Jaromír Dohnal, starosta obce sdělil, že to není tak jednoduché, ŠJ vaří
podle norem pro školní stravování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce a obecního
úřadu od 3. zasedání zastupitelstva konaného dne 5.2.2015.
Výsledek hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5. Různé
Pan Dohnal Jaromír, starosta obce, informoval:
- o zájmu o odkoupení spodní části objektu Jatky přes realitní kancelář, za účelem
vybudování porážky dobytka. (obec vypracuje podmínky a cenovou nabídku
k odprodeji)
- dne 1. dubna 2015 budou zahájeny práce na akci Varovný protipovodňový systém
firmou Bártek rozhlasy, s.r.o.
- o podání žádosti o dotaci na bezpečnostní dopravní značení před ZŠ Soběchleby, dotace
byla schválena.
Paní Soňa Zezulková, členka RO, žádá o oslovení SSOK Prostějov, před nástřikem
vodorovného dopravního značení, z důvodu opravy komunikace před základní školou.
Pan Petr Pečánka, člen ZO, žádá informace ohledně dotačního programu z Ministerstva
školství na energetické úspory ZŠ Soběchleby.
Pan Zbyněk Macek, člen RO, vznesl dotaz na výběr stavební firmy na program
energetické úspory základní školy. Jakým způsobem bude probíhat výběrové řízení.
Pan Jaromír Dohnal, starosta obce, odpověděl, že bude probíhat výběrové řízení na
zateplení obecního úřadu, které provádí firma TEDEAS. Výběrové řízení je velmi složitou
záležitostí, na kterou nemáme lidské zdroje, z toho důvodu byla pověřena vybraná firma.
Pan Zbyněk Macek, člen RO, vznesl dotaz, proč byla vybrána právě tato firma, která má
provádět pro nás výběrové řízení.
Pan David Jordanov, člen KV, informoval, že výběrové řízení má určité náležitosti, jedná
se o složitou záležitost, z toho důvodu je nejlepší pověřit specializovanou firmu, která zajistí
i právní ošetření.

Pan Jaromír Dohnal, starosta obce, sdělil, že výběrové řízení na energetické úspory OÚ
bylo zveřejněno ve věstníku vlády a na profilu obce. Mezi členy výběrové komise budou i
zástupci obce Soběchleby.
Pan David Jordanov, člen KV, vznesl dotaz, kdy mají být zrealizovány akce, zateplení OÚ
a základní školy. Starosta obce odpovídá, do konce 2015.
Pan Zbyněk Macek, člen RO, sdělil, že většina prací při zateplení základní školy by měla
proběhnout během letních prázdnin.
Pan Jaromír Dohnal, starosta obce, firma, která zpracovává výběrové řízení, nemůže
ovlivnit firmy, které se do výběrového řízení přihlásí.
Pan Jiří Proček, člen ZO, vznesl dotaz, na stroj na lisování plastových lahví, starosta obce
odpověděl, lisovací stroj se nevyplatí, z důvodů vysokých pořizovacích nákladů a nejbližší
místo pro výkup slisovaných lahví je jižní Morava.
Dále se pan Proček, dotazuje na chybějící poklopy u ekologických rybníků. Starosta obce
odpověděl, že se vyrobí betonové.
Pan Zdenek Polcer, člen RO, informoval občany o zakoupení nového hasičského
automobilu, který bude odkoupen od SDH Lhota za 25 000 Kč. Zdůraznil, že hasičský
automobil musí být neustále připraven k zásahu v případě požáru (jedno vozidlo bude
použito na hasičské soutěže a druhé bude připraveno na výjezd).
Žádal o schválení ZO, pan Zbyněk Macek, sdělil, že nákup do 50 000Kč může schválit RO.
Členové ZO, se hromadně shodli a s nákupem souhlasí.
Pan Zdenek Polcer informuje občany o hasičském cvičení v období kolem 17. dubna.
Pan Jaromír Dohnal, starosta obce, vystoupil s návrhem, aby se zastupitelstvo obce konalo
v souladu se zákonem nejméně 1x za tři měsíce. Mimo tuto dobu bude svoji činnost
vykonávat rada obce a kontrolní a finanční výbor.
Pan Zbyněk Macek, paní Soňa Zezulková, pan Zdeněk Zapletal, pan Petr Pečánka
a zástupci z řad občanů považují konaní veřejného zastupitelstva obce 1x za tři měsíce za
nedostačující, z důvodu dlouhého období neinformovanosti občanů.
Pan Jaromír Dohnal, starosta obce, informuje o časové náročnosti při přípravě na veřejné
zasedání zastupitelstva.
Pan Jaromír Dohnal, starosta obce
Předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby ruší usnesení zastupitelstva obce z 1. zasedání
zastupitelstva obce Soběchleby ze dne 6. listopadu 2014 č.26/1/14 Diskuse – Četnost
konání zasedání ZO.
Výsledek hlasování: Pro 8, proti 6
Usnesení č. 4 bylo schváleno
Paní Malinová Jaroslava, žádá o častější aktualizaci kabelové televize.
Paní Soňa Zezulková, členka RO, žádá o zveřejňování zápisů z RO na webových
stránkách obce.
Pan Jaromír Dohnal, starosta obce, informuje o začerňování citlivých informací z důvodů
ochrany osobních údajů.
Pan Zbyněk Macek, člen RO
Předkládá návrh usnesení:
Navrhuje zveřejňování zápisů z RO a ZO na webových stránkách a úřední desce obce.
Výsledek hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 2
Usnesení č. 5 bylo schváleno

6. Diskuse
Paní Martina Skalská požaduje umístění kontejnerů na biologický odpad mimo Sběrné
středisko odpadů.
Pan Miroslav Skalský souhlasí s návrhem, aby byly kontejnery umístěny po obci, jako je
to v ostatních vesnicích, z důvodu nedostatečného místa ve Sběrném středisku odpadů.
Pan Zbyněk Macek, člen RO, žádá o upřesnění umístění kontejnerů v obci a žádá o
nalepení informací na kontejnery, které suroviny patří do bioodpadu.
Pan Petr Pečánka, člen ZO, navrhuje umístit kontejnery na veřejném prostranství v obci.
Paní Milena Otáhalová žádá o umístění kontejneru ve spodní části obce, směr Radotín.
Paní Soňa Zezulková, členka RO, navrhuje rozdělit nádoby v obci následovně: u hřbitova,
u sběrného střediska odpadů, na Záhumení (směr Radotín), dále také navrhuje možnost
dokoupení dalšího kontejneru.
ZO předkládá návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
1. revokuje usnesení rady obce č. 9/9/15-RO umístění nádob biologického
rozložitelného odpadu ve sběrném středisku odpadů
2. schvaluje rozmístění kontejnerů na biologický odpad u hřbitova, před
sběrným střediskem odpadů a na Záhumení
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
Paní Renata Pročková žádá o projednání na setkání starostů obce skládku a návoz suti
v Simři. Silnice v Simři je ve velmi špatném stavu, z důvodu navážky suti. Žádá o
kontaktování firmy, která navážku provádí, aby brali ohled na komunikaci a nejezdili
s přetíženými nákladními automobily. Také navrhuje podat žádost na opravu části této
komunikace (Žákovská kaple – Lhotsko) krajskému úřadu.
Pan Antonín Otáhal vznesl dotaz na zřízení kanalizace v dolní části obce. Starosta obce
odpověděl, že se stále jedná s majiteli pozemků dotčených pozemků. Někteří z nich
s umístěním kanalizace na svých pozemcích nesouhlasí.
Dále požaduje opravu místní komunikace v dolní části obce na Záhumení.
Pan Jiří Proček, člen ZO, se dotazuje, kdo je pověřen zhotovením projektové dokumentace
na zřízení kanalizace.
Pan Dalibor Nevyjel se vyjádřil k možnosti opravy místní komunikace asfaltovou drtí,
které mají lepší vlastnosti než štěrk a je levnější. Je možnost žádat na SSOK Prostějov.
Pan Jaromír Dohnal, starosta obce, navrhuje vybudování kanalizace stoka AK a AL po
etapách. V I. etapě vybudovat kanalizaci od nemovitosti manželů Jiřího a Marie
Zámorských až po nemovitost pana Stanislava Pírka, včetně napojení na stávající
kanalizační sběrač a kanalizaci na Záhumení od nemovitosti paní Blaženy Symerské až po
nemovitost manželů Antonína a Miloslavy Otáhalových. Na zbývající část kanalizace
shánět kladná vyjádření majitelů nemovitostí, popřípadě hledat jiné technické řešení.
Pan David Jordanov, člen KV, žádá o lepší informovanost na webových stránkách obce.
Pan Jiří Proček, člen ZO, se dotazuje co se bude dělat s betonovými profily (zbytky
vojenského krytu) naproti manželů Volfovým č.p. 204. Starosta obce odpovídá, že
samostatné odstranění panelů by bylo finančně náročné, z toho důvodu by se odstranění
panelů provedlo současně s jinou příležitostí, kde by byl také zapotřebí jeřáb.
Paní Františka Škrabalová, žádá o umístění další značky (zákaz zastavení) u zastávky,
z důvodu nedodržování zákazu zastavení, které je umístěné u zdravotního střediska.

Zároveň žádá o obnovení žlutého vodorovného značení u autobusové zastávky.
Pan Miroslav Skalský konstatoval, pokud občané porušující zákaz zastavení nebudou
pokutovány, tak počet značek je nepodstatný, proto žádá o častější kontrolu naší obce
Policií ČR.
Pan Jiří Proček, člen ZO, žádá o komunikaci s Jednotou, aby dodavatelé nenajížděli na
chodník před prodejnou, z důvodu zvlnění zámkové dlažby.
7. Usnesení - rekapitulace výsledků jednání ze 4. zasedání ZO
Usnesení – rekapitulaci výsledků jednání ze 4. zasedání zastupitelstva provedl pan Mgr.
Břetislav Kratochvíl, předseda finančního výboru.
8. Závěr
Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast a 4. zasedání
zastupitelstva obce ukončil. Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20,20 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 4. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rekapitulace výsledků jednání ze 4. zasedání ZO
Zápis byl vyhotoven dne:

Zapisovatelka:
Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................

Starosta:

.............................................. dne ...........................................

