Zápis
z 23. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konala v úterý dne
8.12. 2015 od 18 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp.141
Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Mgr. Břetislav Kratochvíl, Zbyněk Macek, Soňa Zezulková
Omluven: Zdeněk Polcer
Program:
1. Zahájení – schválení programu 23. zasedání RO a kontrola zápisu z 22. zasedání RO
2. Herní prvky pro děti a dospělé
3. Návrh rozpočtu 2016
4. Žádost o finanční dar: Záchranná stanice a Dům přírody Poodří
5. Zavadil František – požaduje odstoupení obce od předkupního práva na parcely
č 425/4 a 897/6 pozemky podél sběrného dvora
6. Žádost o umístění lunaparku – Karel Navrátil (ten sám co měl letos)
7. Komunitní plán sociálních služeb
8. Sdělení č. 22/2015 – Přístavba rodinného domu č.p. 137 (Monika Zaorálková)
9. Pořízení polepů - na dveře hasičárny, hasičské auto
10. Programová změna – Markíza
11. Protokol o kontrole na úseku matrik
12. Žádost o vydání souhlasu s umístěním sídla SDH
13. Žádost o prodloužení smluv s VPP na ÚP
14. Odběr vzorku sedimentu na potoce Maleník
15. Oprava střešní konstrukce na ZŠ a tělocvičny
16. ZŠ a jídelna
17. Provozní řád KD
18. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
19. Návrh na pořízení územního plánu
20. Darovací smlouva SISKO
21. Žádost MŠ o příspěvek na ples
22. Informace starosty
- Cenová nabídka rozhlasy Bártek
- pořízení hraček MŠ
- výpověď pracovníkovy VPP
- Kolaudační souhlas OÚ
- Provedeny revize komínů na zařízeních obce
23. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 23. zasedání RO a kontrola zápisu z 22. Zasedání RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
23. zasedání RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 22. zasedání RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky
a RO vzala zápis na vědomí.
P. Macek – připomínka k zasílání informací a podkladů před zasedáním RO, upozorňuje
starostu obce a pozdní zasílání podkladů, neplnění usnesení rady.
Dotaz na nájemní smlouvu s p. Šulganem – starosta obce odpovídá, že ji zpracovává právník
a čeká na návrh. P. Macek má připomínku k délce jednání, dle plánu měla být smlouva

podepsaná v říjnu. Starosta obce bude urgovat, aby do konce týdne byla smlouva hotová
a nachystaná k podpisu. Bude RO informovat
2. Herní prvky pro děti a dospělé
Starosta obce informoval RO o možnosti dotace na zřízení herních prvků. Dotace by
byla ve výši 70%, vlastní zdroje 30%.
Nabídka firmy TEWIKO systems s.r.o. za zpracování projektové dokumentace a podání
žádosti je ve výši 6 100,- Kč bez DPH. Další vedení projektu 9 000,- bez DPH.
V cenách herních prvků ani součástí dotace nejsou dopadové plochy. Ty musí obec
vybudovat na vlastní náklady. RO se shodla na vhodnosti zrealizovat tento projekt, podobné
prvky v obci chybí. RO schválila spoluúčast v maximální výši 150 000,Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Návrh rozpočtu 2016
S. Zezulková seznámila RO s návrhem rozpočtu na rok 2016, jak byl sestaven
finančním výborem. RO bere návrh rozpočtu na vědomí, žádné připomínky nejsou.
S. Zezulková – dotaz na neuhrazené závazky. Od účetní tyto podklady nedostala.
Upozorňuje na nepřehlednost neuhrazených závazků. Neexistuje přehledná evidence,
upozorňuje na nutnost ji vytvořit. Starosta obce zjistí softwarové možnosti.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. Žádost o finanční dar: Záchranná stanice a Dům přírody Poodří
RO žádost zamítá.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Zavadil František – požaduje odstoupení obce od předkupního práva na parcely
č. 425/4 a 897/6 pozemky podél sběrného dvora
Starosta obce informoval RO o žádosti p. Zavadila o odstoupení obce od předkupního práva
na výše uvedené parcely.
RO s žádostí souhlasí.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Žádost o umístění lunaparku – Karel Navrátil
RO s žádostí souhlasí.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
7. Komunitní plán sociálních služeb
Starosta obce zaslal radním mailem informace o nabídce Města Lipník nad Bečvou o možnosti
zapojení obce do komunitního plánu služeb. Pro zajištění sociálních služeb spolupracuje obec
s Charitou, z tohoto důvodu nabídku odmítá.

Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
8. Sdělení č. 22/2015 – Přístavba rodinného domu č.p. 137 (Monika Zaorálková)
RO bere sdělení na vědomí
9. Pořízení polepů - na dveře hasičárny, hasičské auto
RO bere informaci na vědomí
10. Programová změna – Markíza
Starosta obce informoval RO o nemožnosti dále vysílat na kabelové televizi programem
Markýza. Starosta obce vzniklou situaci řeší.
RO bere na vědomí.
11. Protokol o kontrole na úseku matrik
Starosta informoval RO o kontrole na úseku matriky s výsledkem bez závad.
RO bere na vědomí
12. Žádost o vydání souhlasu s umístěním sídla SDH
RO s žádostí souhlasí
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
13. Žádost o prodloužení smluv s VPP na ÚP
Starosta obce navrhuje prodloužit smlouvu jednomu pracovníkovi, dalším dvěma
z důvodu zimního období zamítnout. RO s návrhem souhlasí.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
14. Odběr vzorku sedimentu na potoce Maleník
Starosta obce informoval RO o nabídkách na zpracování vzorku sedimentu, nabídky
nejsou ještě kompletní, jak budou všechny, bude RO informovat. Vybraná bude nejnižší
nabídka.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
15. Oprava střešní konstrukce na ZŠ a tělocvičny
Starosta obce informoval RO o žádosti ředitele ZŠ o opravu střechy tělocvičny i ZŠ.
Navrhuje opravu střechy tělocvičny objednat u p. Kresty a střechu ZŠ reklamovat u firmy, která
novou střechu realizovala.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
16. ZŠ a jídelna
Starosta obce předložil radě podklady pro srovnání nákladů obce při sloučení obou

právních subjektů.
RO se na sloučení právních subjektů shodla již na 20. zasedání RO, bude posunut jen
termín na 1.7.2016. Starosta obce dále informoval RO o neplatnosti výpovědi ředitelky ŠJ,
z důvodu toho, že zřizovatel ŠJ nemůže vyhlásit výběrové řízení.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
17. Provozní řád KD
Starosta obce předložil RO návrh provozního řádu a ceníků pronájmu. Vyzval RO
k prostudování a zaslání připomínek. Budou probrány na dalším zasedání RO.
S. Zezulková – dotaz na novou pracovní náplň M. Skalské. Starosta obce – novou
pracovní náplň zadal zpracovat právníkovi, zatím není zpracovaná. Bude RO
informovat.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
18. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Starosta obce informoval RO o nutnosti aktualizovat OZV o místních poplatcích, návrh
vyhlášky zašle RO i zastupitelům. Starosta obce navrhuje navýšení poplatků za svoz
odpadů z důvodu velkého doplatku obce. Navrhuje zvýšení o 80,- Kč.
S. Zezulková – stejná situace je i s poplatky za kabelovou televizi. Starosta obce souhlasí a udělá
si kalkulaci. Informace zašle RO mailem, výše poplatků budou projednány na příštím zasedání
RO.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
19. Návrh na pořízení územního plánu
Starosta obce informuje RO a možnosti dotace na pořízení nového územního plánu ve výši 85%.
Obec musí nový územní plán pořídit do konce roku 2020. Starosta obce seznámil RO s procesem
pořízení územního plánu. RO pořízení územního plánu schvaluje.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
20. Darovací smlouva SISKO
RO bere na vědomí.
21. Žádost MŠ o příspěvek na ples
RO žádost o příspěvek schvaluje ve výši 2 000,-Kč
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
22. Informace starosty
- Cenová nabídka rozhlasy Bártek
- pořízení hraček MŠ
- výpověď pracovníkovy VPP

- Kolaudační souhlas OÚ
- Provedeny revize komínů na zařízeních obce
23. Závěr
Po projednání všech bodů programu dal starosta obce členům rady prostor pro podání
připomínek nebo dotazů k ostatním záležitostem.
S. Zezulková – navrhuje na začátku každého zasedání RO i ZO kontrolovat všechny plnění
usnesení z minulých zasedání.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
S. Zezulková – navrhuje poptat POV na obecní automobil z důvodu vysoké ceny. Bere si
za úkol, nabídku pošle starostovi obce mailem.
Stejně tak nabídku mobilního operátora z důvodu vysokých nákladů na telefon.
Žádné další připomínky ani dotazy nebyly podány.
V Soběchlebích, 8. 12. 2015
Zapsala: Soňa Zezulková

