ZÁPIS
z 9. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konalo v úterý dne
24. března 2015 od 18,30 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp.141
Přítomni: Jaromír Dohnal , Ing. Miloslav Jančík, Zbyněk Macek, Zdenek Polcer, Soňa Zezulková

Program:
1. Zahájení –schválení programu 9.zasedání RO a kontrola zápisu z 8.zasedání RO
2. Příkazní smlouva č. 161/12/2014/OD/150323
3. Příkazní smlouva č. 162/12/2014/OD/150323
4. Příkazní smlouva č. 163/12/2014/OD/150323
5. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 768/2
6. Zápis do knihy Česká republika, města a obce
7. Přerušení provozu mateřské školy ve dnech 2. a 3. dubna 2015
8. Rozpočtové změny č. 3/2015
9. Umístění nádob biologického rozložitelného odpadu
10. Informace starosty
- Jednání s hejtmanem Olomouckého kraje
11. Závěr
1. Zahájení – schválení programu a kontrola zápisu z 8. zasedání rady obce
Jednání zahájil pan Jaromír Dohnal, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
9. zasedání RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Starosta předložil zápis z 8. zasedání rady obce. K zápisu nebyly podány žádné
připomínky a rada toto vzala na vědomí.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
2. Příkazní smlouva č. 161/12/2014/OD/150323
Při projednávání tohoto bodu, byly současně projednávány i body č. 3 a 4 jelikož spolu
věcně souvisí.
Starosta obce přečetl RO upravené příkazní smlouvy od Firmy ASA expert a.s. Jelikož RO
neměla smlouvy k dispozici před zasedáním RO a nemohla si je řádně prostudovat,
neschvaluje tyto smlouvy, bere je na vědomí. Dále se RO dohodla, že starosta obce zašle
RO návrhy smluv mailem k prostudování. Paní Soňa Zezulková předložila návrh smlouvy,
dle dohody ze zasání RO z 12.3. RO oba návrhy prostuduje, připomínky pošle starostovi
obce mailem a zpracují návrhy smluv, které budou zaslány zástupci firmy ASA expert a.s.
k připomínkování.
Starosta obce domluví termín schůzky se zástupcem firmy ASA expert a.s. ke
společnému projednání příkazních smluv. O termínu bude RO informovat.
Rada obce vzala na vědomí upravenou Příkazní smlouvu č. 161/12/2014/OD/150323.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
3. Příkazní smlouva č. 162/12/2014/OD/150323
Rada obce vzala na vědomí upravenou Příkazní smlouva č. 162/12/2014/OD/150323.
Pro 5 proti 0, zdržel se 0.

4. Příkazní smlouva č. 163/12/2014/OD/150323
Rada obce vzala na vědomí upravenou Příkazní smlouva č. 163/12/2014/OD/150323.
Pro 5 proti 0, zdržel se 0.
5. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 768/2
Rada obce odprodej části pozemku p.č. 768/2 doporučuje ZO ke schválení s podmínkou
uvedení možnosti věcného břemene ( vodovod, kabelová televize ) do smlouvy.
Pro 5 proti 0, zdržel se 0.
6. Zápis do knihy Česká republika, města a obce
Rada obce bere možnost zápisu obce do knihy Česká republika na vědomí, z důvodu
finančních zatím zápis odkládá.
Pro 5 proti 0, zdržel se 0.
7. Přerušení provozu mateřské školy ve dnech 2. a 3. dubna 2015
Rada obce schvaluje na návrh ředitele školy přerušení provozu ve dnech 2. a 3. 3. 2015
z důvodu oprav školní jídelny.
Pro 5 proti 0, zdržel se 0.
8. Rozpočtové změny č. 3/2015
Rada obce schválila rozpočtové změny č. 3/2015 dle předloženého návrhu.
Pro 5 proti 0, zdržel se 0.
9. Umístění nádob biologického rozložitelného odpadu
Rada obce schválila umístění nádob na biologicky rozložitelný odpad do sběrného dvora.
Dále pověřila starostu obce zveřejněním informace o nádobách na biologicky rozložitelný
odpad a tom, co patří do bioodpadu na webové stránky obce a kabelovou televizi.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
10. Jednání s hejtmanem Olomouckého kraje
Starosta obce informoval RO o jednání s hejtmanem OK o poskytnutí příspěvku na projekt
Energetické úspory ZŠ. Příspěvek může být poskytnut maximálně ve výši 1milion korun.
Paní Soňa Zezulková řekla, že by měly být projednány všechny možnosti dofinancování
projektu.
Starosta obce uvedl jako jednu z možností dohodu s dodavatelskou firmou o dofinancování
projektu a následném splácení dluhu obcí.
Dále se pan Zbyněk Macek zeptal na jednání se starosty okolních obcí o možném
příspěvku. Starosta obce řekl, že pozve starosty okolních obcí na jednání v nejbližších
dnech.
Paní Soňa Zezulková dále navrhla prověřit, zda by byla možná konsolidace stávajících
úvěrů a získání lepších podmínek pro případnou nutnost dalšího úvěru. Starosta obce tuto
možnost prověří. Informaci předá na dalším zasedání RO.
Rada obce vzala všechny informace starosty obce na vědomí.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

11. Závěr
Po projednání všech bodů programu dal starosta obce členům rady prostor pro podání
připomínek nebo dotazů k ostatním záležitostem.
Pan Miloš Jančík informoval RO o připravovaných akcích:
12.4. 2015 divadlo J.K.Tyla Drahotuše v KD Soběchleby
18.4.2015 Slivkošt
Dále informoval RO, že bude nutné doplatit náklady na tyto akce, RO souhlasí. Budou
doplaceny dle vyúčtování.
Poněvadž nebyly dány žádné připomínky ani dotazy, starosta poděkoval všem členům rady
obce za účast a 9. zasedání RO ukončil.

USNESENÍ
z 9. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konalo v úterý dne
24. března 2015 od 18,30 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp.141
1/9/15-RO Zahájení – schválení programu a kontrola zápisu z 8. zasedání rady obce
Rada obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e program jednání 9. zasedání rady obce
2. b e r e n a v ě d o m í zápis ze 8. zasedání rady obce
2/9/15-RO Příkazní smlouva č. 161/12/2014/OD/150323
Rada obce Soběchleby:
1. b e r e n a v ě d o m í příkazní smlouvu č. 161/12/2014/OD/150323
2. u k l á d á starostovi obce zaslat členům rady obce k prostudování návrh smluv a
provést úkony dle zápisu
3/9/15-RO Příkazní smlouva č. 162/12/2014/OD/150323
Rada obce Soběchleby:
1. b e r e n a v ě d o m í příkazní smlouvu č. 162/12/2014/OD/150323
4/9/15-RO Příkazní smlouva č. 163/12/2014/OD/150323
Rada obce Soběchleby:
1. b e r e n a v ě d o m í příkazní smlouvu č. 163/12/2014/OD/150323
5/9/15-RO Žádost o odprodej části pozemku p.č. 768/2
Rada obce Soběchleby:
1. d o p o r u č u j e zastupitelstvu obce schválit odprodej části pozemku p.č. 768/2 dle
zápisu
2. d o p o r u č u j e přepracovat příkazní smlouvu viz bod 1 dle 4. bodu zápisu
6/9/15-RO Zápis do knihy Česká republika, města a obce
Rada obce Soběchleby:
1. b e r e n a v ě d o m í možnost zápisu obce do knihy Česká republika dle zápisu
7/9/15-RO Přerušení provozu mateřské školy ve dnech 2. a 3. dubna 2015
Rada obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e na návrh ředitele školy přerušení provozu MŠ ve dnech 2. a 3. 3. 2015
z důvodu oprav školní jídelny
8/9/15-RO Rozpočtové změny č. 3/2015
Rada obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 3/2015 dle předloženého návrhu
9/9/15-RO Umístění nádob biologického rozložitelného odpadu
Rada obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e umístění nádob na biologicky rozložitelný odpad do sběrného dvora
2. p o v ě ř u j e starostu obce zveřejněním informace o nádobách na biologicky
rozložitelný odpad na webových stránkách obce a na info kanálu obecní kabelové
televize dle zápisu

10/9/15-RO Informace starosty
Rada obce Soběchleby:
1. b e r e n a v ě d o m í
- informace starosty obce o jednání s hejtmanem Olomouckého kraje o možnostech
poskytnutí příspěvku na realizaci projektu Energetické úspory ZŠ.
- odpovědi starosty obce na dotazy paní Zezulkové a pana Macka

---------------------------------Ing. Miloslav Jančík
místostarosta obce
Jednání bylo ukončeno ve 20,30 hodin
Zapsala: Soňa Zezulková
V Soběchlebích 24.3.2015

Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

---------------------------------Jaromír Dohnal
starosta obce

