ZÁPIS
z 24. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konalo v úterý dne
15.12. 2015 od 18:30 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebech čp.141
Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Mgr. Břetislav Kratochvíl, Zbyněk Macek, Zdeněk Polcer
Omluven: Soňa Zezulková
Program:
1. Zahájení – schválení programu 24. zasedání RO a kontrola zápisu z 23. zasedání RO
2. Rozpočtové opatření č. 15
3. Herní prvky pro děti a dospělé – stav řešení
4. Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce ZŠ Soběchleby
5. Plán inventur na rok 2015
6. Provozní řád KD
7. Provozní řád sálu nad pohostinstvím
8. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
9. Návrh na Pořízení územního plánu – informace
10. Krátkodobý úvěr na 1.400.000 Kč
11. Rozpočtové opatření č. 16
12. Žádost ZD Záhoří o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les na p.č. 743
13. Žádost pana Vykrutíka o návrhu prostor pro stolní tenis.
14. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 24. zasedání RO a kontrola zápisu z 23. zasedání
RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
24. zasedání RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 23. zasedání RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a RO
vzala zápis na vědomí.
2. Rozpočtové opatření č. 15
Rada obce schválila rozpočtové změny č. 15/2015.
Pro 4; proti 0; zdržel se 0.
3. Herní prvky pro děti a dospělé – stav řešení
Starosta obce informoval radu obce o průběhu žádosti a přípravě projektu ,,Herní prvky pro
děti a dospělé“. O projektu byla informována a vyzvána i ZŠ a MŠ Soběchleby, aby i žáci
a učitelé přispěli svojí činností a nápady.
RO bere informaci na vědomí.

4. Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce ZŠ Soběchleby
Starosta obce předložil výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce ZŠ Soběchleby,
která proběhne 18. prosince 2015 v 9:00 hodin.
Starosta obce potvrdil, že se kontrolní prohlídky zúčastní.
5. Plán inventur na rok 2015
Starosta zaslal radě obce emailem plán inventur na rok 2015 a složení jednotlivých komisí.
Na samotné radě došlo k úpravě složení komisí a schválena jejich konečná podoba. Zároveň
byl naplánován den pro proškolení inventarizačních komisí na 22. 12. 2015.
RO pověřila starostu obce, aby členové inventarizační komise byli informováni o termínu
školení.
Pro 4; proti 0; zdržel se 0.
6. Provozní řád KD
Na 23. radě obce byl radním předložen návrh provozního řádu, který byl připomínkován
a opraven ke schválení. K provoznímu řádu byl navržen a schválen ceník, který je přílohou
provozního řádu kulturního domu.
Pro 4; proti 0; zdržel se 0.
7. Provozní řád sálu v pohostinství U Kostela
Rada obce navrhla provozní řád i pro pronájem nebytových prostor v sále nad
pohostinstvím v budově číslo popisné 39. Navržený provozní řád byl schválen i s jeho
ceníkem.
Pro 4; proti 0; zdržel se 0.
8. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Radě obce byla zaslána na email připravovaná obecně závazná vyhláška. Podle současných
nákladů spojené s likvidací odpadů byl poplatek navýšen o 80 Kč na 480 Kč/osobu
za kalendářní rok. Současná vyhláška prošla aktualizací a bylo doporučeno, aby byla
vyhláška rozdělena kvůli častým změnám na dvě vyhlášky a to: Obecně závazná vyhláška
obce Soběchleby č. 1/2015 o místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství
a Obecně závazná vyhláška obce Soběchleby č. 2/2015, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Rada obce pověřuje starostu obce k zaslání obou navržených vyhlášek ke kontrole
na ministerstvo vnitra k jejich připomínkování.
9. Návrh na Pořízení územního plánu – informace
Starosta obce informoval RO o nutnosti aktualizovat územní plán obce, který je do
budoucna nevyhovující. Starosta obce předložil návrh usnesení, kterým by mělo
zastupitelstvo obce pověřit starostu obce k jeho aktualizaci. Územní plán by měl být řešen
a hrazen s přispěním dotačních titulů, které by měly být v budoucnu vypsané.

Rada obce tuto informaci bere na vědomí a předkládá zastupitelům obce.
10. Krátkodobý úvěr na 1.400.000 Kč
Starosta obce informoval radu obce o současné situaci a stavu realizovaných projektů.
Z důvodů končících projektů pro dané období je potřeba, aby byly všechny projekty
v letošním kalendářním roce dofinancované. V současné chvíli je potřeba k dofinancování
projektu přibližně 1.400.000 Kč. V minulosti byl předjednaný úvěr s ČS, která má pro nás
nachystaný úvěr, který by nám mohla poskytnout se splatností do června roku 2016. Rada
obce sdělila, že tento úvěr by měl být nejdříve projednán na poradě zastupitelů, aby byli
zastupitelé informováni a mohli se s připomínkami ke smlouvě vyjádřit.
Rada obce bere na vědomí smlouvu o úvěru s ČS a předkládá na poradu zastupitelů obce.
Rozpočtové opatření č. 16
Rada obce schválila rozpočtové změny č. 16/2015.
Pro 4; proti 0; zdržel se 0.
11. Žádost ZD Záhoří o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les na p.č. 743
Starosta obce informoval o žádosti ZD Záhoří Soběchleby o povolení kácení náletových
křovin a stromů v k.ú. Soběchleby p.č.743. Rada obce na základě předložené žádosti,
povolila kácení náletových dřevin a pověřila starostu obce k oznámení rozhodnutí ZD
Záhoří Soběchleby.
Pro 4; proti 0; zdržel se 0.
12. Žádost pana Výkrutíka o návrhu prostor pro stolní tenis.
Rada obce se zabývala žádostí pana Výkrutíka o zájmu veřejnosti o stolní tenis, jestli by
bylo možné zajistit na obci volný prostor, kde by se mohlo hrát. Po diskuzi byly navrženy
prostory staré klubovny v tělocvičně ZŠ Soběchleby.
Rada obce pověřila starostu obce k odpovědi panu Výkrutíkovi.
13. Závěr
Po projednání všech bodů programu dal starosta obce členům rady prostor pro podání
připomínek nebo dotazů k ostatním záležitostem. Starosta připomněl, že s blížícím se
koncem letošního roku, by se mělo svolat zasedání zastupitelstva. Starosta navrhl 2 termíny
pro svolání, a to 27.12.2015 nebo 28.12.2015. Rada obce není proti žádnému termínu, ale
doporučuje, aby se rozhodli zastupitelé obce na poradě zastupitelů, která se bude konat
17.12.2015.
Poněvadž nebyly dány už žádné připomínky ani dotazy, starosta poděkoval všem členům
rady obce za účast a 24. zasedání RO ukončil.

---------------------------------Mgr. Břetislav Kratochvíl
místostarosta obce

------------------------------Ing. Miloslav Jančík
starosta obce

Jednání bylo ukončeno ve 20,45 hodin
Zapsal: Ing. Miloslav Jančík
V Soběchlebích, 15.12.2015

Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

