ZÁPIS
z 10. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konalo v úterý dne
14. dubna 2015 od 18,30 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp.141
Přítomni: Jaromír Dohnal , Ing. Miloslav Jančík, Zbyněk Macek, Soňa Zezulková
Omluven: Zdenek Polcer

Program:
1. Zahájení –schválení programu 10. zasedání RO a kontrola zápisu z 9.zasedání RO
2. Projednání zápisu ze 4. zasedání ZO
3. Příkazní smlouva č. 161/12/2014/OD/150323
4. Příkazní smlouva č. 162/12/2014/OD/150323
5. Příkazní smlouva č. 163/12/2014/OD/150323
6. Žádost o projednání přerušení provozu mateřské školy
7. Rozpočtové změny č. 4/2015
8. Rozhodnutí o přijetí pracovníka na uvolněné pracovní místo obce
9. Záměr na pronájem areálu koupaliště
10. Informace starosty
- Zaslání registračních registračních listů na akce „Energetické úspory OÚ II“ a
„Energetické úspory objektu ZŠ II“
11. Závěr
1. Zahájení – schválení programu a kontrola zápisu z 9. zasedání rady obce
Pan Jaromír Dohnal, starosta obce přivítal přítomné radní a hosta pana Odložilíka, zástupce
firmy ASA expert a.s.. Pan Odložilík byl pozván k projednání připomínek a návrhů změn
v příkazních smlouvách technického a autorského dozoru k projektu Energetické úspory ZŠ
a OÚ, které vypracovali radní.
Zaslané připomínky firma ASA expert a.s. zapracovala do smluv. Smlouvy byly podrobně
prodiskutovány, pan Odložilík navrhl některé úpravy, RO s nimi souhlasila. Pan Zbyněk
Macek nesouhlasil s návrhem p. Odložilíka na vypuštění odrážky z odstavce 2. Rozsah
činností Příkazníka – dbát na dodržování BOZP. Pan Odložilík projedná jinou, pro firmu
přijatelnou, formulaci a návrh předá starostovi obce. S dalšími úpravami všichni přítomní
souhlasí. P. Odložilík zašle p. Jaromíru Dohnalovi konečné znění smluv. RO dostane tyto
smlouvy ke kontrole, poté budou nachystány k podpisu.
Poté se starosta obce spolu s členy rady obce poděkovali panu Odložilíkovi za účast.
Jednání zahájil pan Jaromír Dohnal, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
10. zasedání RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro 4, 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 4, proti 0, zdržel se 0.
2. Projednání zápisu ze 4. zasedání ZO
Starosta obce předložil zápis ze 4. zasedání ZO a podal doplňující informace k těmto
bodům:
- Prodej části objektu č. p. 39 – prostory jatky: zájemce se dále neozval

-

Žádost o dotaci na bezpečnostní prvky u ZŠ: žádost schvaluje Zastupitelstvo kraje, jakmile
bude schválena, bude OÚ informován o výši dotace. Poté bude zahájeno výběrové řízení na
dodavatelskou firmu a jednání se Správou silnic o opravě cesty před nástřikem
bezpečnostních prvků. Paní Soňa Zezulková připomněla, že by bylo dobré, při jednání se
Správou silnic zahrnout do jednání i stížnost pana Jiřího Václavíka o špatně provedené
opravě před jeho a sousedními domy. Jelikož je ve stejné ulici jako ZŠ, jednat současně o
možné opravě i tohoto úseku.
Starosta obce řekl, že by bylo dobré, kdyby si projekt Vybudování bezpečnostních prvků
před ZŠ vzala na starost paní Jana Kučerová, jelikož jednala se Správou silnic i
dodavatelskými firmami již před podáním žádosti. Paní Soňa Zezulková řekla, že to paní
Janě Kučerové bude nabídnuto, případně si to vezme na starost sama, nabídl se i pan
Macek.

-

Pan Miloslav Jančík podal informace o probíhajících jednáních s dotčenými občany stavby“
Kanalizace Soběchleby AK, AL“

3. Příkazní smlouva č. 161/12/2014/OD/150323
4. Příkazní smlouva č. 162/12/2014/OD/150323
5. Příkazní smlouva č. 163/12/2014/OD/150323
Body 3,4, a 5 byly projednány při zahájení jednání RO i se zástupcem firmy ASA expert.
Rada obce s upravenými návrhy souhlasí.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
6. Žádost o projednání přerušení provozu mateřské školy
Rada obce schvaluje na žádost ředitele školy přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin
v termínu 7.7.-14. 8. 2015 z důvodu čerpání rádné dovolené.

Pro 4 proti 0, zdržel se 0.
7. Rozpočtové změny č. 4/2015
Rada obce schválila rozpočtové změny č. 4/2015 dle přiloženého návrhu
Pro 4 proti 0, zdržel se 0.
8. Rozhodnutí o přijetí pracovníka na uvolněné pracovní místo obce
Starosta obce předložil došlé písemné žádosti o přijetí do pracovního poměru v počtu 3 ks.
Žádost podali: p. Chorina, p. Pospíšil, p. Bortník.
Rada obce jednomyslně doporučila k přijetí do pracovního poměru od 1. 5. 2015 p. Jiřího
Bortníka.
Pro 4 proti 0, zdržel se 0.
9. Záměr na pronájem areálu koupaliště
Rada obce schválila vyhlášení záměru na pronájem areálu koupaliště na letní sezónu 2015.
Pro 4 proti 0, zdržel se 0.

10. Informace starosty
Starosta obce informoval radu obce o zaslání registračních listů na akce „Energetické
úspory OÚ II“ a „Energetické úspory objektu ZŠ II“
Rada obce vzala informaci starosty obce na vědomí.
Pro 4, 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.
Dotazy:
- Paní Zezulková - dotaz na výběrové řízení na dodavatelskou firmu k projektu Energetické
úspory OÚ a ZŠ. Řekla, že již na dřívějších zasedáních RO měla dotazy na termín
výběrového řízení a vždy pan starosta odpověděl, že teprve bude, na posledním ZO ale
informoval o již probíhajícím výběrovém řízení, které vykonává externí firma. Žádá proto
vysvětlení, proč neměli radní tuto informaci a dověděli se až o rozlepování obálek a
hodnocení nabídek, které proběhlo 7. a 14. 4. 2015. Starosta obce vysvětlil, že proběhlo
výběrové řízení na projekt Energetické úspory OÚ, kdy zadávací řízení bylo schváleno již
v minulosti. Pan Zbyněk Macek řekl, že to musela chválit minulá rada, jelikož současní
radní tyto informace nemají.
Starosta obce sdělil, že zadávací dokumentace na akci „Energetické úspory objektu OÚ
v Soběchlebích II“ projednala rada obce na svém 8. zasedání 12.3.2015.
Dále starosta obce vysvětlil, že zadávací řízení na výběrové řízení dodavatelské firmy na
projekt Energetické úspory ZŠ bude RO teprve projednávat.
Informace: pan Jančík informoval RO o připravované akci Slivkošt, na které vystoupí
skupina Všechomor a vznesl dotaz na způsob financování.
Pan Macek navrhl, aby byl Všechomor zaplacen z rozpočtu obce, jelikož Slivkošt
organizuje obec. RO s návrhem souhlasí.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Poněvadž nebyly dány žádné připomínky ani dotazy, starosta poděkoval všem členům rady
obce za účast a 10. zasedání RO ukončil.

USNESENÍ
z 10. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konalo v úterý dne
14. dubna 2015 od 18,30 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp.141
1/10/15-RO Zahájení – schválení programu a kontrola zápisu z 9. zasedání rady obce
Rada obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e program jednání 10. zasedání rady obce
2. b e r e n a v ě d o m í zápis z 9. zasedání rady obce
2/10/15-RO Projednání zápisu ze 4. zasedání ZO
Rada obce Soběchleby:
1. b e r e n a v ě d o m í pojednání zápisu ze 4. zasedání ZO
3/10/15-RO Příkazní smlouva č. 161/12/2014/OD/150323, Příkazní smlouva č.
162/12/2014/OD/150323, Příkazní smlouva č. 163/12/2014/OD/150323
Rada obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e upravené příkazní smlouvy č. 161/12/2014/OD/150323,
162/12/2014/OD/150323, 163/12/2014/OD/150323
2. p o v ě ř u j e starostu obce k podpisu smluv dle bodu 1
4/10/15-RO Žádost o projednání přerušení provozu mateřské školy
Rada obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin v termínu 7.7.-14. 8. 2015
z důvodu čerpání rádné dovolené

5/10/15-RO Rozpočtové změny č. 4/2015
Rada obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e rozpočtové změny č, 4/2015 dle přiloženého návrhu
6/10/15-RO Rozhodnutí o přijetí pracovníka na uvolněné pracovní místo obce
Rada obce Soběchleby:
1. d o p o r u č u j e starostovi obce přijmout do pracovního poměru od 1.5.2015
pracovníka dle zápisu
7/10/15-RO Záměr na pronájem areálu koupaliště
Rada obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e vyhlášení záměru na pronájem areálu koupaliště na letní sezónu 2015
8/10/15-RO Informace starosty
Rada obce Soběchleby:
1. b e r e n a v ě d o m í
- informaci starosty obce o zaslání registračních registračních listů na akce „Energetické
úspory OÚ II“ a „Energetické úspory objektu ZŠ II“
9/10/15-RO Závěr – honorář za vystoupení Hudební skupiny Všechomor
Rada obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e úhradu honoráře za vystoupení hudební skupiny Všechomor na akci
Slivkošt 2015 z rozpočtu obce

---------------------------------Ing. Miloslav Jančík
místostarosta obce
Jednání bylo ukončeno ve 21,10 hodin
Zapsala: Soňa Zezulková
V Soběchlebích 14.4.2015

Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

