ZÁPIS
z 20. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konalo v úterý dne
13. října 2015 od 18,00 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp. 141
Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Mgr. Břetislav Kratochvíl, Zbyněk Macek, Zdeněk Polcer,
Soňa Zezulková
Program:
1. Zahájení – schválení programu 20. zasedání RO a kontrola zápisu z 19. zasedání RO
2. Příkazní smlouva s firmou Tedeas s.r.o. – manažerské řízení projektu EÚ ZŠ
3. Příkazní smlouva s firmou Tedeas s.r.o. – manažerské řízení projektu EÚ OÚ
4. Výpověď z pracovního poměru
5. Společný souhlas č. 42/2015 se stavbu – Ing. Xenie Pospíšilová
6. Dopis pana Cieleckého
7. Žádost o vydání souhlasu s umístěním sídla Českého svazu včelařů
8. Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednání přestupků na období r. 20152018
9. Žádost o prodloužení smluv VPP s ÚP
10. Navýšení pracovního poměru paní Skalská
11. Rozpočtová změna č. 10
12. Nájemní smlouva na budovu č. 39 – prostory jatka
13. Informace starosty
14. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 20. zasedání RO a kontrola zápisu z 19. zasedání RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
20. zasedání RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 19. zasedáni RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky
a RO vzala zápis na vědomí.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
2. Příkazní smlouva s firmou Tedeas s.r.o. – manažerské řízení projektu EÚ ZŠ
3. Příkazní smlouva s firmou Tedeas s.r.o. – manažerské řízení projektu EÚ OÚ
Starosta obce předložil RO smlouvy firmy Tedeas s.r.o., vyzval radní ke sdělení
připomínek. RO byly smlouvy zaslány mailem k prostudování, nemají připomínky.
RO schvaluje příkazní smlouvy a pověřuje starostu obce podpisem obou smluv.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

4. Výpověď z pracovního poměru
Starosta obce oznámil RO podání výpovědi z pracovního poměru paní Dohnalové
k 30. 9. 2015. RO bere výpověď na vědomí.
RO pověřuje starostu obce zahájením výběrového řízení na uvolněnou pracovní pozici
od 1.11.2015, podání požadavku na volné pracovní místo na pozici vedoucí školní
kuchyně na ÚP Přerov, Hranice a Bystřice pod Hostýnem, dále zveřejněním inzerátu
v regionálním tisku, na internetovém portále.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Společný souhlas č. 42/2015 se stavbou - Ing. Xenie Pospíšilová
RO bere společný souhlas na vědomí.
6. Dopis pana Cieleckého
RO byl dopis pana Cieleckého zaslán v předstihu, radní jsou s dopisem seznámeni.
Pan Cielecký nesouhlasí s pronájmem prostor budovy čp. 39 – prostory jatky. RO
pověřuje starostu obce prověřením uvedených důvodů p. Cieleckého. Pan Cielecký
bude písemně vyrozuměn.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
7. Žádost o vydání souhlasu s umístěním sídla Českého svazu včelařů
Starosta obce předložil RO žádost ČSV o umístění sídla v budově obecního úřadu
z důvodu nutných změn stanov.
RO s žádostí souhlasí.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
8. Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků na období roku
2015-2018
RO souhlasí s předloženou smlouvou Městského úřadu Lipník nad Bečvou a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
9. Žádost o prodloužení VPP s úřadem práce
Starosta obce seznámil RO s 3 končícími smlouvami k 31. 10. 2015. RO se shodla
na vhodnosti požádat ÚP o prodloužení těchto smluv u všech tří pracovníků.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

10. Žádost o navýšení pracovního poměru paní Skalská
Žádost paní Skalské byla projednávaná již dříve, RO se shodla na navýšení úvazku.
p. Kratochvíl – navrhuje aktualizovat pracovní náplň na plný pracovní úvazek
pí. Zezulková – navrhuje zároveň vypracovat předávací protokol ke KD o jehož
pronájmy se pí Skalská stará.
p. Jančík – od kterého data bude smlouva upravena, navrhuje od 11/2015
RO s navýšením úvazku a úpravou pracovní náplně souhlasí od 11/2015 souhlasí.
Starosta obce vyrozumí paní Skalskou.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
11. Rozpočtová změna č. 10
Starosta obce seznámil RO s rozpočtovou změnou č. 10. RO rozpočtovou změnu
schvaluje.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
12. Nájemní smlouva na budovu č. 39 – jatka
RO byl návrh nájemní smlouvy pana Šulgana zaslán v předstihu k prostudování. RO
s návrhem nesouhlasí. Radní se dohodli, že zašlou své připomínky písemně mailem
a P. Kratochvíl se starostou obce smlouvu přepracují.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
13. Informace starosty
- Starosta obce informoval RO o existenci 6 bankovních účtů, v záměru je zrušit
a převést zůstatky na jeden účet.
S. Zezulková – dotaz o jaké účty se jedná a jaké jsou jejich zůstatky. Poznámka, že
RO měla informaci pouze o dvou účtech. Další dotaz, jestli se jedná o účty pro
vybírání jednotlivých poplatků, jako jsou stočné, kabelová televize atd. a jestli se s
těmito prostředky počítá na údržbu. P. Jančík – poplatky nejsou ukládány zvlášť.
V tuto chvíli neví, jaké jsou zůstatky na účtech ani podrobnosti o jednotlivých
účtech.
p. Macek – bylo by dobré, aby vybírané poplatky byly uložené zvlášť a mohly být
použity na údržbu a opravy.
S. Zezulková – požadavek aby byly podrobnosti připraveny na příští zasedání RO
- S. Zezulková – dotaz na jednání se starosty okolních vesnic o příspěvku na opravu
ZŠ. P. Jančík – se starosty zatím jednáno nebylo, jednání chystá.
- Starosta obce – navrhuje oslovit i velké firmy a požádat je o sponzorský příspěvek
- Starosta obce – informoval o nových stížnostech potkanů u potoka – bude znovu
pozván deratizer
- Starosta obce – informoval o nutnosti úpravy zeleně u kostela. Výsadba patří
farnosti, navrhuje oslovit farní radu a domluvit se na úpravě. P. Macek navrhuje,

aby zeleň upravili zaměstnanci obce. RO souhlasí.
14. Závěr
Po projednání všech bodů programu dal starosta obce členům rady prostor pro podání
připomínek nebo dotazů k ostatním záležitostem.
Žádné další připomínky ani dotazy nebyly podány.
V Soběchlebích, 13. 10. 2015
Zapsala: Soňa Zezulková

