ZÁPIS
z 10. zasedání Zastupitelstva obce S o b ě c h l e b y, které se konalo dne
16. listopadu 2015 od 18:00 hodin v sále kulturního domu v Soběchlebích čp. 123

1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Soběchleby (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18,00 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 9.11.2015 do 16.11.2015. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 14 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 Zdeňka Polcera a Ing. Janu Kučerovou,
zapisovatelkou paní Karlu Nevyjelovou.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby určuje ověřovatele zápisu pana Zdeňka Polcera a Ing. Janu
Kučerovou, zapisovatelkou paní Karlu Nevyjelovou.
Výsledek hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3. Schválení programu 10. 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 6) Schválení dodatku č. 2
k smlouvě „Energetické úspory ZŠ Soběchleby“.
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a
zapisovatele
3) Schválení programu 10. zasedání zastupitelstva obce
4) Zpráva o činnosti rady obce a obecního úřadu
5) Smlouva o úvěru SISKO s.r.o.
6) Rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze státního
fondu životního prostředí na akci „Energetické úspory ZŠ Soběchleby II“
7) Schválení dodatku č. 2 k smlouvě o dílo č. S150510 o čerpání částky z rezervy
8) Různé

9) Diskuse
10) Usnesení – rekapitulace výsledků jednání 10. 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 10. zasedání zastupitelstva obce:
Výsledek hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4. Zpráva o činnosti rady obce
Pan Zbyněk Macek informoval o jednáních rady a porady zastupitelů od posledního zasedání
zastupitelstva obce. Proběhla jedna porada zastupitelů 4.11.2015 a schůze rady obce
10.11.2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.
Výsledek hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5. 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. Na
poradě zastupitelů obce byla smlouva upravena a doplněna o připomínky, které byly
vzneseny. Přepracovaná smlouva byla elektronicky rozeslána všem zastupitelům.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska.
Ing. Jana Kučerová, člen ZO: vznesla dotaz na splatnost smlouvy - chybí časová rezerva.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce: po krátké diskusi navrhl splatnost smlouvy k 20.12.2018.
Návrh usnesení:
1.
Zastupitelstvo obce Soběchleby s c h v a l u j e přijetí půjčky od firmy SISKO s. r.o.
2.
s c h v a l u j e smlouvu o úvěru s firmou SISKO s. r.o.
3.
p o v ě ř u j e starostu obce k podpisu smlouvy dle bodu 1
Výsledek hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy č. 14204303 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR. Zastupitelé elektronicky obdrželi návrh smlouvy
o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR. Smlouva byla předložena
v tomto znění a nelze ji upravovat.

Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska.

Ing. Jana Kučerová, člen ZO: vznesla dotaz, jestli je ve smlouvě vyškrtnutý p. Jaromír Dohnal.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce: odpověděl, usnesení o změně starosty bylo zasláno.
Ing. Jana Kučerová, člen ZO: dotazuje se na bod F strana 4 rok 2016.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce: odpověděl , že revizní zprávy a energetický audit se vyhodnocuje po
roce.
Ing. Jana Kučerová, člen ZO: se dotazovala na smlouvu s úřadem pro zastupování ve věcech
majetkových – smlouva je do roku 2017.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce: dodatek by měl být platný do roku 2017. Pro vysvětlení projekt byl
vytažen ze zásobníku roku 2011.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy č. 14204303 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.
1. Zastupitelstvo obce Soběchleby s c h v a l u j e smlouvu č. 14204303 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR ze SFŽP na akci „Energetické úspory objektu ZŠ Soběchleby II“
2. p o v ě ř u j e starostu obce k podpisu smlouvy dle bodu 1
Výsledek hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 3. (Ing. Kučerová, Zezulková, Proček)
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci projektu s názvem Energetické úspory
objektu ZŠ Soběchleby II
Z důvodu provedení méně/víceprací v projektu Energetické úspory objektu ZŠ Soběchleby II.
Dochází k úspoře částky na rezervě z dotace, která s touto položkou počítala ve vyšší výši.
K úsporám dochází na položkách:
Úprava soklové části objektu + hydroizolace
Reprofilace odkrytých částí nosných kovových konstrukcí
Opravy nerovností fasády
Změna krycích lišt za tmelení spár
Úprava klempířských prvků a nový prvek v návaznosti na přesah střechy
Změna krycích rolet, doplnění žaluzie, výměna standardních klik za uzamykatelné
Úprava přesahu střechy (garáž)

Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska.
Ing. Jana Kučerová, člen ZO: smlouva o dílo nebyla dodána, schvalovali jsme jen vysoký
úvěr.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce: dochází k zvětšení vrat a další uznatelné náklady.
Ing. Jana Kučerová, člen ZO:se dotazuje, jestli má dodatek položkový rozpočet a zda souhlasí
se stavebním deníkem.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce: odpovídá, nedostaneme dodatek, dostaneme změnový list.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Soběchleby s c h v a l u j e dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S150510.
2. Zastupitelstvo obce Soběchleby p o v ě ř u j e starostu obce k podpisu smlouvy dle bodu 1
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8.

Různé
Proti povodňový plán obce Soběchleby
Předsedající uvedl, že rámci projektu Varovný protipovodňový systém pro obec Soběchleby
byl vypracován Povodňový plán obce Soběchleby. V rámci tohoto povodňového plánu obce
byla sestavena Povodňová komise. Na posledním školení jsme byli informováni, že by měl být
Povodňový plán obce aktualizován. Aktualizace spočívá ve jmenování nových členů komise.
Navržení členové Povodňové komise:
Ing. Jančík Miloslav
Mgr. Kratochvíl Břetislav
p. Polcer Zdeněk
p. Skřičil David
Mgr. Jordanov David
p. Tomášková Eva
Bc. Jančeková Michaela
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce: v případě povodní musí být zastoupení z řad obce, hasičů a veřejné
správy. Komise je jen pro povodně.
Ing. Jana Kučerová, člen ZO: konstatovala, že měla jinou představu o komisi.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce: dotazoval se jakou.

neodpovězeno
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Soběchleby s c h v a l u j e navržené členy povodňové komise
2. Zastupitelstvo obce Soběchleby p o v ě ř u j e starostu obce k aktualizaci Povodňového plánu
obce Soběchleby.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

9. Diskuse
p. Zdeněk Zapletal, člen ZO-se dotazuje, zda stihnou do 20.11.2015 dodělat školu, když v pátek
13.11.2015 v zadní části chyběl polystyren. Dotazoval se na úpravu stromu v okolí školy.
p.Proček Jiří, člen ZO-se dotazoval, proč se nechodí hlavním vchodem do školy.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce- odpověděl, škola se má 20.11.2015 předávat, chodí se zadním
vchodem, nejsou zprovozněny šatny. Stromy nejsou na našem pozemku, musíme žádat úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Ing. Jana Kučerová, člen ZO- vznesla dotaz, jak pokročila smlouva na odpad – připojení se k KÚ nebo
DSO Moravská Brána.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce-odpověděl, že byl zklamán o informovanosti na schůzce pro okolní
obce. Po různorodé diskusi navrhl, že přizve na poradu zastupitelů Ing. Xenii Pospíšilovou z MěÚ
v Lipníku n. B., vedoucí odboru ŽP, o podání podrobnějších informací v oblasti odpadového
hospodářství.
Ing. Jana Kučerová, člen ZO-vznesla dotaz na SMS -hlášení.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce-odpověděl, že má v plánu tento problém řešit.
Mgr. Josef Hájek informoval o článku týkající se odpadu v přerovských novinách. Malé obce se musí
k někomu připojit.
p.Proček Jiří, člen ZO-se dotázal na splácení úvěru od TJ Sokol Soběchleby.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce- neprobíhá.

p. Petr Pečánka, člen ZO-se ptal, jaké práce budou ještě probíhat ohledně vodovodů. Požaduje doplnit
volný kanál na KT.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce - odpovídá , že do 5. prosince mají vodovody dodělat výkopové
práce v obci a přislíbili do provozního stavu. Kabelová televize se nechá zaktualizovat.
p. Milena Otáhalová-se dotazovala na čistění potoka.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce- musí se odebrat vzorky. Podle složení vzorku dojde k přehodnocení
a ceně vývozu.

10. Usnesení - rekapitulace výsledků jednání z 10. zasedání ZO
Usnesení – rekapitulaci výsledků jednání z 10 zasedání zastupitelstva provedl Bc. Andrea
Galasová, člen ZO.
11. Závěr
Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast a 10. zasedání
zastupitelstva obce ukončil. Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19,15 hod

1)
2)
3)

Přílohy zápisu:
Prezenční listina
Zveřejněná informace o konání 10. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Rekapitulace výsledků jednání z 10. zasedání ZO

Zápis byl vyhotoven dne:

Zapisovatelka:
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

