ZÁPIS
z 9. zasedání Zastupitelstva obce S o b ě c h l e b y, které se konalo dne
29. října 2015 od 18:30 hodin v sále Kulturního domu v Soběchlebích čp. 123

1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Soběchleby (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18,35 hodin starostou obce Ing. Miloslavem Jančíkem (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 22.10.2015 do 29.10.2015. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 10 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 pana Davida Skřičila a Josefa Kotase,
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 pana Davida Skřičila a Josefa Kotase,
zapisovatelkou paní Karlu Nevyjelovou.
Výsledek hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3. Schválení programu 9. 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.
Starosta obce navrhl doplnit program dnešního jednání za bod 4) rozpočtové změny č.11 se
zmocněním RO a za bod 6) Smlouvu o úvěr s firmou SISKO.
V průběhu čtení programu 9. zasedání zastupitelstva se dostavila p. Dana Složilová členka
ZO.
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a
zapisovatele
3) Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva obce
4) Rozpočtové změny č.11
5) Zmocnění rady obce k provádění rozpočtových změn

6) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci díla s názvem
Energetické úspory objektu ZŠ Soběchleby
7) Smlouva o úvěru
8) Různé
9) Diskuse
10) Usnesení - rekapitulace výsledků jednání z 9. zasedání ZO
11) Závěr
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby schvaluje následující program 9. zasedání zastupitelstva obce:
Výsledek hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4. Rozpočtové změny č. 11
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovými změnami č.11, zastupitelé obdrželi
rozpočtovou změnu č.11 (příloha č.2) emailem 28.10.2015.
V rozpočtových změnách se jedná hlavně o pohyby, které se týkají převodu částek
z dotačních programů. Zároveň už jsou v rozpočtové změně zahrnuty 2 splátky úvěru
Hrušecké za listopad a prosinec + splátka úroků Hrušecké za rok 2015.
Celkové navýšení příjmů v rozpočtové změně č. 11 je 7 697.975,36 Kč, to samé je na straně
výdajů.
K dnešnímu dni činí rezerva 128.000 Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby schvaluje rozpočtovou změnu č. 11
Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 3 (Ing. Kučerová, p.Zapletal, p. Proček).
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5. Zmocnění k provádění rozpočtových změn
Předsedající v bodě 5 projednal a pověřil radu obce k provádění rozpočtových změn
(v současné době má rada obce pověření k provádění rozpočtových změn do výše 6 mil. Kč.),
Tuto částku bychom snížili na 1 milion, dále by nechal umožnit radě obce provádět
rozpočtové změny bez omezení výše v případech k zajištění činnosti obce. Jedná se hlavně
o situace jako příjem dotací a následné poskytnutí, např. zatím nemáme smlouvu na dotace na
akci Energetické úspory objektu ZŠ v Soběchlebech _II, zde by měla být dotace cca 7milionů,
zn. navýšení příjmů o dotaci, zároveň navýšení příjmů a výdajů při převodu dotace mezi účty,
dotace jsou zasílány na účet u ČNB, ale musíme hradit z účtu u České spořitelny, z tohoto
důvodu nutné mezibankovní převody.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1. p o v ě ř u j e radu obce prováděním rozpočtových změn do výše 1 milionu Kč
2. p o v ě ř u j e radu obce prováděním rozpočtových změn bez omezení výše v případech
k zajištění činnosti obce pro tyto případy:
a) přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků
b) vypořádání transferů, upřesnění výše transferů (např. po rozpisu souhrnného dotačního
vztahu od kraje, po vypořádání dotace apod.)
c) výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení živelných pohrom, výdaje ve stavu nouze…
d) úhrady pokut, penále, daní a daňových doměrků, odvodů
e) převodů mezi rozpočtovými účty – navýšení příjmů u položky 4134 a zároveň ve stejné výši
navýšení výdajů u položky 5345
f) výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu a výdaje, které nezávisí na vůli obce – např.
vyúčtování energií…
g) zatřídění příjmů a výdaje daně z příjmů právnických osob, které platí obec sama sobě
h) technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv na rozpočet

Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby zmocňuje radu obce k provádění rozpočtových změn:
Výsledek hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci díla s názvem Energetické úspory objektu ZŠ
Soběchleby
Předsedající uvedl, že z důvodu změny oprávněného zástupce ve smlouvě o dílo
č. S150510 - Energetické úspory objektu ZŠ Soběchleby, se má schválit dodatek č.1, kde se
upravuje tato změna. Zároveň se v tomto dodatku upravuje změna termínu plnění, kde
zhotovitel se zavazuje k realizaci do 20.11.2015 z důvodů klimatických podmínek a více prací
související s napojením vodorovné izolace spodní stavby.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska.
Ing. Jana Kučerová, člen ZO: vznesla dotaz, co se stane při neschválení dodatku.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce: nestihne se vyfakturovat dotace.
Ing. Jana Kučerová, člen ZO: jak došlo k prodlení firmy, když byly okna v předstihu.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce: zjistily se hrubé nedostatky při stavbě školy, nečekané
komplikace.
Ing. Jana Kučerová, člen ZO: ve smlouvě o dílo je uvedeno, že se mají zapisovat změny do
deníku. V případě prodlení stavby jsme oprávnění účtovat pokutu.
Ing. Jana Kučerová, člen ZO: dotaz na plnění rozpočtu na škole.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce: vyfakturovaná částka je 4,7mil.korun.
Ing. Jana Kučerová, člen ZO:se dotazuje, jak je možné, že pracovníci ve škole kouří.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce: odpovídá, že bude jednat ve věci s p. ředitelem ZŠ.
Ing. Jana Kučerová, člen ZO: v dodatku se nepíše, že bychom nahrazovali zástupce. Je tam
jen změna termínu plnění.

Ing. Miloslav Jančík, starosta obce: zástupce je změněn v úvodu dodatku v odstavci
Odběratele.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby schvaluje dodatek č. 1 Energetické úspory objektu ZŠ Soběchleby a
pověřuje starostu obce k podpisu dodatku.:
Výsledek hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7. Smlouva o úvěru SISKO
Starosta obce s firmou SISKO předjednal smlouva o úvěru, kde je dohodnuto, že v případě
potřeby nám firma SISKO poskytne úvěr ve výši 500.000 Kč v tomto kalendářním roce.
Návrh smlouvy vám byl zaslán mailem.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska.
Ing. Jana Kučerová, člen ZO: smlouva byla zaslána pozdě, požaduje projít bod po bodu,
částku napsat slovy.
P. Macek Zbyněk, člen ZO: navrhuje podrobně probrat na poradě a vzít smlouvu na vědomí.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce: smlouvu vezmeme na vědomí a probere se na poradě
zastupitelů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby bere na vědomí Smlouvu o úvěru s firmou Sisko.
Výsledek hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8.

Různé
Plán investičních a neinvestičních akcí na rok 2016 pro 9. zasedání ZO, konané dne
29.10.2015
Předsedající vyzval přítomné, aby podávali návrhy investičních a neinvestičních akcí, které by
měl být předloženy zastupitelstvu ke schválení. Předtím by měl být plán projednán
na poradě zastupitelstva a na zasedání rady obce, žádám členy zastupitelstva a komisí
a občany naší obce o předložení návrhů na zařazení investičních a neinvestičních akcí do
plánu pro příští rok nejpozději do 20. listopadu 2015. Návrhy můžete předkládat písemně do
poštovní schránky obce nebo písemně či osobně v kanceláři obecního úřadu.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby bere na vědomí výzvu k předkládání návrhů do Plánu investičních
a neinvestičních akcí na rok 2016:
Výsledek hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno

Žádost o změnu územního plánu
Předsedající informoval o písemné žádosti p. Radima Sehnala zaslané Zastupitelstvu obce
Soběchleby o projednání změny v územním plánu obce.
V příloze zaslal žádost o provedení změny, kupní smlouvu k pozemku a situační nákres
v katastrální mapě.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby bere na vědomí žádost o změnu územního plánu pana Radima
Sehnala.
Výsledek hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Zpráva o činnost rady
Starosta obce informoval o jednáních rady od posledního zasedání zastupitelstva obce.
Proběhly 2 schůze rady obce, a to 20. schůze rady obce dne 13. října 2015
a 21. schůze rady obce dne 21. října 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.
Výsledek hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

DSO Moravská brána
Starosta obce informoval o účasti na nedávném semináři o odpadech, kde byl starostům obcí
představen návrh na vstup obcí do spolku, který bude pomáhat řešit situaci s nakládáním
odpadů a to hlavně po roce 2023. Náš mikroregion tuto situaci řeší zavedením spolku DSO
(dobrovolný svazek obcí) Moravská brána, který bude mít pod sebou obce z blízkého okolí
a ty budou moci jako celek řešit tento problém s ukládáním odpadů. V mailu jsem Vám poslal
informace o spolku DSO. Příští týden v pátek má být ohledně odpadového hospodářství další
schůze. V současné době je vyvíjen tlak na obce, aby vstoupily do jakéhokoliv spolku, který
bude řešit tento problém.
9. Diskuse
Ing. Jana Kučerová, člen ZO-vznesla dotaz na SMS hlášení informací. Hlášení.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce-vyzval přítomné, aby znovu nahlásili stížnosti na rozhlas.
P. Zbyněk Macek, člen ZO- vznesl dotaz, jak probíhají jednání se starosty okolních obcí na
dofinancování školy.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce- s p. ředitelem ZŠ budeme osobně navštěvovat na obcích
starosty.
P. Josef Kotas, člen ZO – dotazuje se, jaká je smlouva s vodárnou, která nyní pracuje v obci
na opravách vody.

Ing. Miloslav Jančík, starosta obce - odpovídá , že do 5. prosince mají vodovody dodělat
výkopové práce v obci a přislíbili do provozního stavu. Lidé mají možnost nedostatky
nahlásit na obci. Jsou dohodnuty opravy po zimě.
Ing. Jana Kučerová, člen ZO- vznesla dotaz, jak pokračuje smlouva na pronájem pozemku
pod školou.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce- je domluveno jednání s ředitelkou pro zastupování ve věci
státu, je naší snahou vyčlenit peníze na odkup.
P. Proček Jiří, člen ZO – vznesl stížnost na ničení škvárového hřiště auty.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce- zabezpečit kameny proti vjezdu.
10. Usnesení - rekapitulace výsledků jednání z 9. zasedání ZO
Usnesení – rekapitulaci výsledků jednání z 9. zasedání zastupitelstva provedl pan Macek
Zbyněk, člen RO.
11. Závěr
Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast a 9. zasedání
zastupitelstva obce ukončil. Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20,15 hod

1)
2)
3)

Přílohy zápisu:
Prezenční listina
Zveřejněná informace o konání 9. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Rekapitulace výsledků jednání z 9. zasedání ZO

Zápis byl vyhotoven dne:

Zapisovatelka:
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

