ZÁPIS
Z 22. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konalo v úterý dne
10. 11. 2015 v 18 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 22. zasedání RO a kontrola zápisu z 21. zasedání RO
2. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – Šulgan
3. Cenová nabídka revize elektro
4. Rozpočtová změna č. 12
5. Poskytnutí příspěvku na dofinancování projektu – zvýšení biologické diverzity
zemědělské krajiny ve vybraných lokalitách Přerovska
6. Poskytnutí příspěvku organizaci STROM ŽIVOTA
7. Žádost o dotaci na turnaj ve florbalu 2.000 Kč. – turnaj se bude konat 19. 12. 2015
8. Žádost o dotaci na turnaj ve stolním tenise 1.500 Kč. – turnaj se bude konat 5.12.2015
9. Plán připravenosti obce na mimořádné události a krizové situace – pan Kubesa
jednatel firmy APRO SILESIA, s.r.o. dnes mi představil, jak by měl vypadat takový
plán. Cena tohoto plánu cca 18.000 Kč.
10. Finanční poradenství – zástupce ČESKÉ POJIŠŤOVNY pan Orálek, měl zájem,
jestli by byla možnost v naší obci vytvořit pobočku a nabídnout prostory, kde by mohl
mít kancelář
11. Žádost Radima Sehnala o změnu územního plánu.
12. Žádost o částečné uhrazení faktury za dopravu – vinný sklípek
13. Žádost MŠ o příspěvek na hračky
14. Informace starosty
15. Závěr

1. Zahájení – schválení programu 22. zasedání RO a kontrola zápisu z 21. zasedání
RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
22. zasedání RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 21. zasedání RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a RO
vzala zápis na vědomí.
Starosta obce má připomínku k zápisům, navrhuje, aby se neuváděly v zápisu jména. S.
Zezulková navrhuje ponechat jména a při zveřejnění je skrýt.
Pro: 5

Proti: 0
Zdržel se: 0
2. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – Šulgan
Starosta obce zaslal před zasedáním RO smlouvu k seznámení. Přednesl připomínky
p. Šulgana, navrhuje ve smlouvě zohlednit cenu nájmu jističe, který je 5 600,- Kč. P.
Macek navrhuje výši nájmu 4 000,- Kč, vypočtenou jako rozdíl velikosti jističe
potřebného pro provoz pohostinství a stávajícího, který je nutný pro provoz porážky.
S. Zezulková- návrh smlouvy není kompletní, chybí přílohy smlouvy a současně
navrhuje další úpravy smlouvy. RO s navrženými úpravami souhlasí. Navrhuje smlouvu
přepracovat, zaslat v předstihu k seznámení RO včetně příloh ve znění navrženém ke
schválení. Starosta obce – oslovuje p. Macka ke společné prohlídce prostor k nájmu a
vypracování inventárního soupisu, který bude přílohou smlouvy. Termín stanovil
na 11.11.2015 na 15.00 hod.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Cenová nabídka revize elektro
Starosta obce zaslal cenovou nabídku na revizi elektro RO v předstihu. Cena za revizi je
6 000,- Kč+ 50,- Kč za vypracování karty k elektro spotřebičům. RO pověřuje starostu
obce objednáním revize včetně zpracování karet spotřebičů.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. Rozpočtová změna č. 12
Starosta obce seznámil RO s návrhem rozpočtové změny č. 12. RO souhlasí
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Poskytnutí příspěvku na dofinancování projektu – zvýšení biologické diverzity
zemědělské krajiny ve vybraných lokalitách Přerovska
Starosta obce předložil žádost o příspěvek. RO poskytnutí příspěvku zamítla.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

6. Poskytnutí příspěvku organizaci STROM ŽIVOTA
Starosta obce předložil žádost o příspěvek. RO poskytnutí příspěvku zamítla.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
7. Žádost o dotaci na turnaj ve florbalu 2.000 Kč. – turnaj se bude konat 19. 12. 2015
RO schválila příspěvek ve výši 2 000,- Kč
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
8. Žádost o dotaci na turnaj ve stolním tenise 1.500 Kč. – turnaj se bude konat
5. 12.2015
RO schválila příspěvek ve výši 2 000,- Kč
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
9. Plán připravenosti obce na mimořádné události a krizové situace – pan Kubesa
jednatel firmy APRO SILESIA, s.r.o. dnes mi představil, jak by měl vypadat takový
plán. Cena tohoto plánu cca 18.000 Kč.
Starosta obce seznámil RO s nabídkou p. Kubesy. RO na návrh starosty obce nabídku
zamítá, obec má povodňový plán vypracovaný, školení k němu proběhne 12. 11. 2015.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
10. Finanční poradenství – zástupce ČESKÉ POJIŠŤOVNY pan Orálek, měl zájem,
jestli by byla možnost v naší obci vytvořit pobočku a nabídnout prostory, kde by
mohl mít kancelář
Starosta obce seznámil RO s žádostí p. Orálka o prostory k pronájmu za účelem zřízení
kanceláře České pojišťovny. RO žádost zamítá z důvodu existence již jedné kanceláře
ČP a v současné době nemá vhodné prostory.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

11. Žádost Radima Sehnala o změnu územního plánu.
Starosta obce navrhuje zveřejnit informaci o plánované změně územního plánu a vyzvat
občany k předložení svých návrhů na změnu územního plánu. Navržený termín
minimálně do 31. 12. 2015
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
12. Žádost o částečné uhrazení faktury za dopravu – vinný sklípek
Předložil návrh, probíraný již na poradě zastupitelů, kulturní komise a dofinancování
dopravy na zájezd do vinného sklípku organizovaný obcí. Cena zájezdu je 550,- Kč/ os
a nepokryje celé náklady na sklípek i dopravu. RO souhlasí s doplatkem dle skutečných
nákladů na dopravu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
13. Žádost MŠ o příspěvek na hračky
Starosta obce předložil žádost vedoucí učitelky MŠ o příspěvek na hračky. RO
schvaluje příspěvek do výše 10 000,-Kč. P. Macek požaduje předložit doklady.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
14. Informace starosty
- Starosta obce informoval RO o schůzce s realitní makléřkou, která má v nabídce RK
budovy staré školy. Informovala starostu o zájemci o koupi budovy staré školy a
vybudování startovacích bytů. Další informaci starosta obce nemá, zástupkyně RK
se dále neozvala.
15. Závěr
Po projednání všech bodů programu dal starosta obce členům rady prostor pro podání
připomínek nebo dotazů k ostatním záležitostem.
S. Zezulková – dotaz na probíhající výběrové řízení na ředitelku ŠJ – upozornila, že i přesto,
že brzy vyprší měsíční lhůta pro zveřejnění, stále není zveřejněno výběrové řízení na úřední
desce OÚ.
Z. Macek – bylo dohodnuto 20. zasedání RO dne 13.10.2015 že bude výběrové řízení
zveřejněno na úřední desce, portálech ÚP, v regionálním tisku. Proč tohle není splněno.
S. Zezulková – porušuje se zákon a výběrové řízení nelze brát za platné, pokud není
zveřejněno na úřední desce.

B. Kratochvíl – dotaz jaké je datum uzávěrky výběrového řízení. Není možné, aby nebylo
stanoveno datum, do kdy se přijímají žádosti.
S. Zezulková – dotaz jestli je sestavená komise výběrového řízení. Starosta obce- zatím není
sestavena komise výběrového řízení.
RO navrhuje – následující den zveřejnit výběrové řízení na úřední desce a sestavit komisi
výběrového řízení.
S. Zezulová – na 20. zasedání RO dne 13. 10. 2015 bylo schváleno sloučení právních
subjektů ZŠ a ŠJ od 1. 1. 2016. Jak pokračují přípravy na sloučení. Starosta obce se
sloučením v současné době nesouhlasí z důvodu nevýhodnosti pro obec. Bližší informace
nemá k dispozici. S. Zezulková navrhuje, aby bylo vypracováno srovnání nákladů pro obec
v obou případech, na základě kterého se bude RO rozhodovat.
Žádné další připomínky ani dotazy nebyly podány.
V Soběchlebích, 10. 11. 2015
Zapsala: Soňa Zezulková

