ZÁPIS
z 21. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konalo v úterý dne
21. října 2015 od 17,00 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp. 141
Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Mgr. Břetislav Kratochvíl, Zbyněk Macek, Soňa Zezulková
Omluven: Zdeněk Polzer

Program:
1. Zahájení – schválení programu 21. zasedání RO a kontrola zápisu z 20. zasedání RO
2. Smlouva o dílo č. 22/2015 – Dodatek č.1 – Revitalizace okolí KD v Soběchlebích
3. Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního
programu sdružení Střední Morava
4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2015016V – Energetické úspory OÚ
5. Žádost o příspěvek na „ Kdo se bojí, nesmí do Soběchleb“
6. Posezení s důchodci
7. Mikuláš 2015
8. Ocenění hasičů SDH Soběchleby
9. Informace starosty
- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce
10. Závěr

1. Zahájení – schválení programu 21. zasedání RO a kontrola zápisu z 20. zasedání RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
21. zasedání RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 20. zasedání RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a
RO vzala zápis na vědomí.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

2. Smlouva o dílo č. 22/2015 – Dodatek č.1 –Revitalizace okolí KD v Soběchlebích
Starosta obce seznámil RO se změnami v dodatku č. 1 – termín zahájení 10. 8. 2015,
zjištěn rozdíl v ceně o 1 Kč vlivem zaokrouhlení, narovnání ceny na cenu
vysoutěženou, osoba pověřená podpisem p. Jančík.
RO souhlasí s dodatkem a pověřuje starostu obce podpisem dodatku smlouvy.

Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního
programu sdružení Střední Morava
Starosta obce informoval RO o poskytnutí dotace, předložil smlouvu. RO bere
smlouvu na vědomí a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2015016V – Energetické úspory OÚ
Starosta obce seznámil RO s dodatkem: - jednající osoba p. Jančík, navýšení ceny o
vícepráce o 99 409,- Kč bez DPH. Starosta obce požaduje od stavební firmy faktury za
více práce ke kontrole. Dále bude RO informovat.
RO dodatek smlouvy schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem dodatku.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

5. Žádost o příspěvek na „ Kdo se bojí, nesmí do Soběchleb“
Kulturní komice obce požádala RO o příspěvek na soutěž v podzimní výzdobě domů
ve výši 500,- Kč. RO souhlasí a žádost schvaluje.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

6. Posezení s důchodci
Starosta obce informoval RO o plánované akci Posezení s důchodci. Termín: 14. 11.
2015, přesný čas bude upřesněn, Kulturní komise připraví program. Starosta obce
vyzval RO k návrhům na program. S. Zezulková – návrh na lepší organizaci akce,
obsluha cca 3 lidi, vzít na posezení kroniky obce. Z. Macek – využít na obsluhu VPP
RO bere na vědomí

7. Mikuláš 2015
Starosta obce informoval RO o připravovaném Mikuláši. Balíčky budou udělané
stejně jako v minulých letech v ceně 90,- Kč/ks, zakoupí se i drobné věci z nabídky
pošty( časopis..)
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

8. Ocenění hasičů SDH Soběchleby
Žádost SDH Soběchleby o příspěvek na plaketu k ocenění mladých hasičů. Ocenění se
týká tří členů. Příspěvek ve výši cca 300 Kč / 1 ks.
RO schvaluje poskytnutí příspěvku.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
9. Změna rozmístění prvků mobiliáře projektu revitalizace okolí KD
Starosta obce předložil návrh spolu se S. Zezulkovou a Z. Mackem o změnu
rozmístění mobiliáře u KD. Změna byla konzultována s architektem p. Vrublem a
zástupcem stavební firmy p. Horalíkem. Změna se týká rozmístění laviček a stojanů na
kola, je možná a neporušuje podmínky dotace. RO s návrhem souhlasí.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

10. Informace starosta
- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby, dřevostavba p. Pala,
30.10.2015 9.30. hod, starosta potvrdil účast
- Informace k vyjádření o užívání pozemku pod ZŠ – čeká se na vyjádření
- Stromy u ZŠ (žádost ředitele ZŠ o odstranění vzrostlých stromů) – řešit musí
ředitel ZŠ s vlastníkem pozemku, nemůže je skácet obec, není vlastníkem
pozemku
- Informace o možnosti vyčištění potoka – starosta obce navrhuje, nechat odebrat
vzorky a udělat rozbor, pokud bude vzorek v pořádku, vybagrovat potok a uložit
na vhodné místo ke stráním. Tento postup prověří a bude dále RO informovat.

14. Závěr
Po projednání všech bodů programu dal starosta obce členům rady prostor pro podání
připomínek nebo dotazů k ostatním záležitostem.

S. Zezulková – dotaz, kdy se začne pracovat na sestavování rozpočtu, nový předseda
FV zatím nesvolal FV. Starosta obce – požádá účetní obce o přípravu podkladů na
příští zasedání RO. Z. Macek – rozpočet by měl sestavit FV a předložit návrh RO, ne
opačně. S takovýmto postupem nesouhlasí. S. Zezulková se k názoru připojuje.
Žádné další připomínky ani dotazy nebyly podány.

V Soběchlebích, 21. 10. 2015
Zapsala: Soňa Zezulková

