ZÁPIS
z 18. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konalo v pondělí dne
7. září 2015 od 18,00 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp.141
Přítomni: Ing.Miloslav Jančík, Zbyněk Macek, Soňa Zezulková
Omluveni: Zdeněk Polcer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jednáni zahájil pan Miloslav Jančík, místostarosta obce, omluvil se, že nebyl
připraven program a předložil následující program:
Zahájení – schválení programu 18. zasedání RO, kontrola zápisu ze 17. zasedání
RO
Rezignace Jaromíra Dohnala na funkci starosty, člena rady a zastupitele obce
Rozpočtové změny č. 9/2015
Žádost ředitele ZŠ o příspěvek na nákup nových koberců do 1.-5. třídy
Žádost ředitele ZŠ o odbornou kontrolu střechy tělocvičny z důvodu prověšení a
opravu střechy, do objektu zatéká Opravy dětského hřiště v zahradě MŠ
Žádost o úpravu dřevin v okolí ZŠ
Závěr

1. Zahájení – schválení programu 18. zasedání RO, kontrola zápisu ze 17. zasedání
RO
Jednání zahájil ing. Miloslav Jančík, místostarosta obce. Předložil ke schválení návrh
programu 18. zasedání RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl
schválen.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0.
Místostarosta předložil zápis ze 17. zasedání rady obce,, kontrola zápisu:
Pronájem prostor jatky č.p. 39 – po prohlídce objektu p. Šulganem jeho zájem trvá,
návrh bude předložen ZO k hlasování. S.Zezulková navrhuje sepsat zprávu o jednání
s p. Šulganem pro zastupitele, zaslat všem zastupitelům, aby měli všechny informace
před zasedáním ZO.
Žádost o navýšení úvazku
Jsou zde různé 4 návrhy: nechat do konce roku stávající úvazek, úvazek změnit od
1.1.2016., zvýšit úvazek od 1.10.2015, upravit náplň práce a úvazek navýšit po
vyčerpání přesčasů, úvazek zvýšit od 1.1.2016 a do konce roku 2015 doplnit plat
formou odměny. Místostarosta informuje, že budou proškoleny další 2 pracovnice, aby
mohli vykonávat práce ve sběrném dvoře a bylo možné pracovnice střídat.
Paní.Zezulková upozorňuje na nutnost podepsání hmotné zodpovědnosti.
Místostarosta zkontroluje, případně doplní.
Místostarosta připraví ohledně úvazku konkrétní návrh a předloží RO na příštím
zasedání.
Zapůjčení lednic COCA-COLA hospoda-masna -– s p. Omaníkem domluveno, že
lednici v pohostinství ponechá za splnění podmínky minimálního odběru ve výši
1 000,-Kč/měsíc. Lednici v masně ponechá do konce října.
Velkoobjemový kontejner na bioodpad bude přistaven 8.9.2015, radní byli o znění
smlouvy informováni mailem, s navrženou smlouvou souhlasí a pověřili místostarostu
ing.Miloslava Jančíka podpisem smlouvy.

2. Rezignace Jaromíra Dohnala na funkci starosty, člena rady a zastupitele obce
Místostarosta přečetl rezignaci Jaromíra. Dohnala na mandát člena zastupitelstva,
funkci radního a starosty doručené dne 1.9.2015. Od 2.9.2015 nastoupila jako první
náhradník paní Složilová a podepsala souhlas.
Místostarosta informuje o nutnosti svolat zastupitelstvo, na kterém nová členka
zastupitelstva složí slib a dále se bude volit nový starosta i místostarosta.
Místostarosta se dotazuje na možný termín ZO. S.Zezulková navrhuje termín
22.9.2015. Místostarosta navrhuje jiný termín 21.9.2015, ostatní radní s navrženým
termínem souhlasí. ZO bude svoláno na termín 21.9.2015 na 18.00.
Rada obce bere informaci o rezignaci na vědomí
Pro 3, proti 0, zdržel se 0Proti: 0
3. Rozpočtová změna č. 9/2015
Místostarosta seznámil RO s rozpočtovou změnou č. 9. Rada obce schvaluje
rozpočtové změny č.9/2015.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0

4. Žádost ředitele ZŠ o příspěvek na nákup nových koberců do 1.-5. třídy
Rada obce schvaluje příspěvek ve výši 10 000 ,- na nákup pěti kusů koberců.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0
5. Žádost ředitele ZŠ o odbornou kontrolu střechy tělocvičny z důvodu prověšení a
opravu střechy, do objektu zatéká.
Místostarosta navrhuje kontaktovat klempíře a opravit místo, kterým zatéká. Větší
opravu střechy odložit případně na příští rok, dle finančních prostředků. Rada obce
schvaluje navrhované řešení.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0
6. Žádost o úpravu dřevin v okolí ZŠ
Místostarosta přečetl žádost ředitele ZŠ o úpravu dřevin, které zasahují do budovy
školy. Paní Zezulková navrhla, zda by nebylo možné lípy pouze odborně ořezat a ne je
kácet, pan Jančík argumentuje, že jsou příliš vzrostlé a blízko budovy školy, pan
Macek se přiklonil k názoru, nekácet lípy, ale jen ořezat..
Pan Jančík zjistí u odborníka a dále bude RO informovat. Rada obce bere žádost na
vědomí
Pro 3, proti 0, zdržel se 0
7 .Závěr
Po projednání všech bodů programu dal místostarosta obce členům rady prostor pro
podání připomínek nebo dotazů k ostatním záležitostem. Paní Zezulková navrhuje
opravit zábradlí mostku směrem k ZD, je třeba zábradlí srovnat a natřít. Pan Jančík
navrhuje opravit i mostek směrem na Radotín. Rada obce schvaluje opravu mostků dle
zápisu.
Pro 3, proti 0, zdržel se 0

Žádné další připomínky ani dotazy nebyly podány.

V Soběchlebích 7.9.2015
Zapsala : Soňa Zezulková

USNESENÍ
z 18. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konalo v pondělí dne
7. září 2015 od 18,00 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp.141
1/18/15-RO Zahájení – schválení programu a kontrola zápisu z 17. zasedání rady
obce
Rada obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e program jednání 18. zasedání rady obce
2. b e r e n a v ě d o m í zápis z 17. zasedání rady obce
3. p o v ě ř u j e místostarostu obce podpisem smlouvy zápisu
2/18/15-RO Rezignace Jaromíra Dohnala na funkci starosty, člena rady a
zastupitele obce
Rada obce Soběchleby:
1. b e r e n a v ě d o m í rezignaci Jaromíra Dohnala na funkci starosty, člena
rady a zastupitele obce
3/18/15-RO Rozpočtové změny č. 9/2015
Rada obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 9/2015
4/18/15-RO Žádost ředitele ZŠ o příspěvek na nákup nových koberců do 1.-5. třídy
Rada obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e příspěvek ZŠ ve výši Kč 10.000 dle zápisu
5/18/15-RO Žádost ředitele ZŠ o odbornou kontrolu střechy tělocvičny z důvodu
prověšení a opravu střechy, do objektu zatéká
Rada obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e provedení opravy střechy dle zápisu
6/18/15-RO Žádost o úpravu dřevin v okolí ZŠ
1.b e r e n a v ě d o m í žádost o úpravu dřevin
7/18/15-RO Závěr – oprava mostků
Rada obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e opravu mostků dle zápisu

----------------------------------

Ing. Miloslav Jančík
místostarosta obce

Jednání bylo ukončeno v 19,30 hodin

Zapsala: Soňa Zezulková

V Soběchlebích 7.9.2015

Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

----------------------------------

Jaromír Dohnal
starosta obce

