ZÁPIS
z 12. zasedání Zastupitelstva obce S o b ě c h l e b y, které se konalo dne
23. března 2016 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 15.3.2016 do 23.3.2016. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 9 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 Ing. Janu Kučerovou a pana Zbyňka Macka,
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 Ing. Janu Kučerovou a pana
Zbyňka Macka, zapisovatelkou paní Karlu Nevyjelovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3. Schválení programu 12. 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.
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
a zapisovatele
3) Schválení programu 12. zasedání zastupitelstva obce
4) Úprava jednacího řádu
5) Zpráva o činnosti rady obce a obecního úřadu
6) Přeplatek za elektrickou energii-Energie pod kontrolou
7) Pořízení změny územního plánu č.2
8) Úhrada nákladů na pořízení územního plánuč.2
9) Darovací smlouva
10) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
11) Žádost o příspěvek na pomoc v boji s nakažlivou nemocí včel

12)
13)
14)
15)

Různé
Diskuse
Usnesení – rekapitulace výsledků jednání 12. zasedání ZO
Závěr

Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska.
Mgr. Břetislav Kratochvíl, místostarosta obce- se dotazoval, proč není zařazeno do programu sloučení
ŠJ a ZŠ a MŠ Soběchleby.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce-odpověděl, že je zařazeno do bodu 12. Různé.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby schvaluje následující program 12. zasedání zastupitelstva obce:
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4. Úprava jednacího řádu
Předsedající informoval, že jednací řád pro zasedání zastupitelstva žádný není a nemusí být.
Navrhl jeho vypracování na zasedání rady a předložit jej na příští poradě zastupitelů obce
k projednání a případně doplnění. Schválení na příštím zastupitelstvu obce.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby pověřuje radu obce vypracováním jednacího řádu a předložení
návrhu na příští zasedání obce.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5. Zpráva o činnosti rady obce a obecního úřadu
Předsedající informoval, že od posledního zasedání zastupitelstva obce proběhla jedna porada
zastupitelů 15.3.2016. Rada obce zasedala šestkrát-30.12.2015, 11.1.2016, 1.2.2016,
15.2.2016, 29.2.2016, 14.3.2016
V průběhu zprávy o činnosti se dostavil (18:20) zastupitel pan Petr Pečánka.

Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Soběchleby bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce a obecního
úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6. Přeplatek za elektrickou energii – Energie pod kontrolou

Předsedající informoval o firmě Energie pod kontrolou, která se konci roku 2015 dostala
do problému a převedla veškeré smlouvy a dodávky energii na firmu Energie Pro. Závěrečné
vyúčtování ke konci roku ukázalo, že bylo uspořeno na energiích cca 83 tisíc korun. Bohužel
firma Energie pod kontrolou má pozastavené bankovní účty, tak nemůže vyplácet přeplatky
za energie. Firma nabídla za ušetřené peníze pořídit osvětlení. Ze současné jejich nabídky už
zbývají světla NAOS v hodnotě 13.915 Kč s DPH tj. na 6 světel. Po uvážení, rada obce
doporučila zastupitelstvu obce, aby přistoupilo na variantu pořízení světel než čekat, jestli
firmě uvolní účty, aby mohla tuto úsporu vrátit.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska.
Pan Jiří Proček, zastupitel obce – se dotazoval, za jaké období činil přeplatek
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce- odpovídá, přeplatek je za období 2015.
Ing. Jana Kučerová, paní Zezulková Soňa zastupitelky obce- smlouva ve výši asi 83 tisíc nemůže být
schválena na radě
Mgr. Břetislav Kratochvíl-pořízení schválíme na zastupitelstvu a zároveň pověříme starostu k podpisu
smlouvy
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Soběchleby s c h v a l u j e pořízení světel NAOS do výše přeplatku.
2. Zastupitelstvo obce Soběchleby p o v ě ř u j e starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7. Pořízení změny územního plánu č.2
Předsedající informoval, že pan Radim Sehnal předložil na 9. zasedání žádost na pořízení
změny územního plánu. Žádost pana Sehnala zastupitelstvo obce vzalo na vědomí s tím, že
zastupitelstvo schválilo realizaci nového územního plánu. Protože tato varianta se panu
Sehnalovi zdála zdlouhavá, žádal o samostatné pořízení změny územního plánu č.2.
na pozemek s parc.č. 245/1.
Pro pořízení změny č.2 je potřeba schválit pořizovatelem změny č. 2 územního plánu Městský
úřad Lipník nad Bečvou a starostu obce pověřeným zastupitelem pro jednání s pořizovatelem.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Soběchleby s c h v a l u j e pořízení změny č. 2 Územního plánu obce
Soběchleby pro parc.č. 245/1¨.
2. Zastupitelstvo obce Soběchleby s c h v a l u j e pořizovatelem změny č.2 Územního plánu obce
Soběchleby Městský úřad Lipník nad Bečvou.
3. Zastupitelstvo obce Soběchleby s c h v a l u j e Ing. Miloslava Jančíka - starostu „určeným
zastupitelem“ pro pořízení změny číslo 2 Územního plánu obce Soběchleby.
Výsledek hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8. Úhrada nákladů na pořízení územního plánu č.2
Předsedající informoval, že pan Sehnal dal podnět na pořízení změny územního plánu pro parc.
č. 245/1. Veškeré náklady spojené s pořízením změny uhradí vlastník pozemku – Radim Sehnal
.

Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska.
Ing. Jana Kučerová, zastupitel obce se dotazovala, jak to bude ošetřeno, zda se platby budou provádět
přes obec.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce-na doporučení p. Líčkové z MěÚ Lipník nad Bečvou, uhradí náklady
obec a poté dojde k vyrovnání mezi obcí a p. Radimem Sehnalem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby s c h v a l u j e, že veškeré náklady s pořízením změny č.2 územního
plánu uhradí žadatel.
Výsledek hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

9. Předávací protokol kanalizační stoky ,,H“
Předsedající podal informaci, že se na poradě řešilo předání kanalizační stoky ,H“ do vlastnictví
obce od firmy Laminex Design s.r.o. Při kontrole kanalizační stoky byly zjištěné nedostatky,
které byly zapsány do závad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Tento protokol byl
zastupitelům obce přeposlán.
Na zastupitelstvu se měl schválit tento protokol o převzetí stavby, aby kanalizace přešla
do vlastnictví obce.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska.
Ing. Jana Kučerová, zastupitel obce požadovala, aby byla smlouva dobře postavena pro obě strany.
Zapsány nedodělky s termínem provedení. Určit osobu zodpovědnou za odstranění závad. Po
odstranění vady doladit smlouvu se zárukou.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce-řekl, že bude přítomný při odstranění závady.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Soběchleby s c h v a l u j e předávací protokol ke kanalizační stoce ,, H“.
2. Zastupitelstvo obce Soběchleby p o v ě ř u j e starostu obce k podpisu předávacího protokolu
a určuje starostu jako osobu zodpovědnou za odstranění vad a nedodělků.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 1(Ing. Kučerová).
Usnesení č.8 bylo schváleno.

10. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Dalším bodem na schválení byla Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na par.č. 438/2,
druh pozemku zahrada, na kterém se nachází částečně kanalizace, kterou obec převzala.
Smlouva je uzavírána mezi paní Annou Ryškovou a obcí Soběchleby zastoupenou starostou
obce.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Soběchleby s c h v a l u j e smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
2. Zastupitelstvo obce Soběchleby p o v ě ř u j e starostu obce k podpisu smlouvy dle bodu 1
Výsledek hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.9 bylo schváleno.

11. Žádost o příspěvek na pomoc v boji s nakažlivou nemocí včel.
Předsedající informoval, že ZO ČSV Soběchleby požádala o příspěvek s nakažlivou nemocí
včel Varroázou. Na poradě zastupitelstva se shodli přispět částkou výši 7.000,- Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby s c h v a l u j e finanční příspěvek pro ZO ČSV Soběchleby ve výši
7.000,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.10 bylo schváleno.

12. Různé
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce-předal slovo místostarostovi Mgr. Břetislavu Kratochvílovi,
aby informoval přítomné se záměrem „Sloučené příspěvkové organizace Školní jídelna
Soběchleby s příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Soběchleby k
1.7.2016“
Sloučením dojde ke zrušení Školní jídelny Soběchleby, okres Přerov, příspěvkové organizace
jako samostatné příspěvkové organizace. ŠJ se stane součástí ZŠ a MŠ Soběchleby,
příspěvkové organizace, která zůstane samostatnou příspěvkovou organizací a bude pro Školní
jídelnu Soběchleby, okres Přerov, příspěvkovou organizaci nástupnickou (přejímající)
organizací. Na ZŠ a MŠ Soběchleby s účinností od 01. 07. 2016 aktem sloučení přechází
veškerá práva, závazky a majetek uvedeného zařízení školního stravování, včetně
pracovněprávních vztahů. Typ slučovaného zařízení ZŠ a MŠ zůstane zachován.
Navrhované sloučení se projeví i v ustanovení zřizovací listiny a protokolu o předání a převzetí
movitého majetku k hospodaření přejímající organizace ZŠ a MŠ Soběchleby, příspěvková
organizace. S účinností od 01. 07. 2016 se ve zřizovací listině ZŠ a MŠ Soběchleby, p.o. změní
znění části III. – „Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace“, kde
se doplní „zařízení školního stravování“ (čímž se upraví zabezpečování stravování dětí, žáků,
zaměstnanců ZŠ a MŠ) a části VII – „Doplňková činnost“, kde se upraví poskytování
stravování pro cizí strávníky (veřejnost).
Vymezení majetku a převzetí majetku k hospodaření (příloha č. 1 zřizovací listiny) se změní
předávacím protokolem (příloha č. 2 zřizovací listiny), dle kterého se přejímající organizaci s
účinností od 01. 07. 2016 rozšíří svěřený majetek ve vlastnictví obce Soběchleby o majetek ve
vlastnictví obce Soběchleby, se kterým doposud hospodařila právnická osoba Školní jídelna
Soběchleby, okres Přerov, příspěvková organizace.
Ukončení činnosti samostatné příspěvkové organizace Školní jídelna Soběchleby, okres Přerov,
příspěvková organizace a následné vytvoření nové součásti ZŠ a MŠ Soběchleby, p.o. musí být
promítnuto do rejstříku škol a školských zařízení formou změny zápisu u ZŠ a MŠ Soběchleby,
p.o. a výmazu ŠJ Soběchleby, okres Přerov, příspěvkové organizace.
Sloučení uvedených organizací musí být též zveřejněno v Ústředním věstníku České republiky.
Sloučení zařízení školního stravování a personální opatření v oblasti managementu - stávající
ředitelka Školní jídelny Soběchleby, okres Přerov, příspěvkové organizace paní Dagmar
Dohnalová se ke dni 30. 06. 2016 vzdala pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace
Školní jídelna Soběchleby, okres Přerov, příspěvková organizace.

Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska.
Ing. Jana Kučerová, zastupitel obce – o sloučení se mluví delší dobu na poradě zastupitelů nebyla
podána žádná informace. Nesouhlasila, když jsem dodatky četla až na schůzi.

Mgr. Břetislav Kratochvíl, místostarosta obce-předkládáme dodatky, nic jiného se nemění.
Účelem je spojení a převedení stravování na ZŠ.
Pan Petr Pečánka, zastupitel obce-nejsou tam žádné záludnosti, měli bychom dodatky schválit.
Ještě se ptá, jestli musí být příspěvková organizace několikrát opakována (myslí před i za názvem).
Mgr. Břetislav Kratochvíl, místostarosta obce-opakované uvádění příspěvkové organizace musí tak být .
Pan Zbyněk Macek, zastupitel obce-má zájem sloučit ŠJ s ZŠ a MŠ , na poslední radě se nic neřešilo, vadí
neinformovanost.
Mgr. Břetislav Kratochvíl, místostarosta obce-dodatky byly před radou připraveny, čekalo se
na odsouhlasení KÚ odborem školství.
Mgr. David Jordanov-se dotazoval, jestli schvalujete záměr nebo už sloučení.
Mgr. Břetislav Kratochvíl, místostarosta obce-záměr schválila rada, schvalujeme konkrétní dodatky.
p. Soňa Zezulková, člen rady obce-rada schválila záměr na podzim 2015, sloučením pověřila Mgr.
Břetislava Kratochvíla.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Soběchleby s c h v a l u j e záměr sloučení příspěvkové organizace Školní
jídelna Soběchleby, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ: 71001255, se sídlem 753 54
Soběchleby 164 s příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková
organizace IČ: 71001204 se sídlem 753 54 Soběchleby 198, s účinností od 01. 07. 2016.
2. Zastupitelstvo obce Soběchleby s c h v a l u j e, že nástupnickou organizací příspěvkové organizace
Školní jídelna Soběchleby, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ: 71001255, se sídlem 753 54
Soběchleby 164 je příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková
organizace, IČ: 71001204 se sídlem 753 54 Soběchleby 198, na kterou s účinností od 01. 07. 2016
přecházejí veškerá práva, závazky a majetek Školní jídelny Soběchleby, příspěvkové organizace, se
sídlem Soběchleby 164.
3. Zastupitelstvo obce Soběchleby s c h v a l u j e dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy a
Mateřské školy Soběchleby, příspěvkové organizace, IČ: 71001204, se sídlem 753 54 Soběchleby 198:
1. v čl. III. bod 3.2. se vymazává poslední věta a nahrazuje se větou: „Příspěvková organizace
vykonává činnost těchto škol školských zařízení: základní školy, školní družiny, mateřské
školy, zařízení školního stravování“.
2. v čl. III. bod 3.2. se doplňuje věta: „Příspěvková organizace zajišťuje stravování vlastních
zaměstnanců“.
3. čl. VII. bod 7.1. se doplňuje o písm. g) „vaření a zajišťování stravování pro cizí strávníky“.
4. Zastupitelstvo obce Soběchleby s c h v a l u j e dodatek č. 2 zřizovací listiny Základní školy
a Mateřské školy Soběchleby, příspěvkové organizace, IČ: 71001204, se sídlem 753 54 Soběchleby
198: „s účinností od 01. 07. 2016 se rozšiřuje svěřený majetek příspěvkové organizace ve vlastnictví
obce Soběchleby o majetek ve vlastnictví obce Soběchleby, se kterým doposud hospodařila Školní
jídelna Soběchleby, přísp. organizace, dle vymezení majetku a převzetí majetku k hospodaření
s účinností k 1. 7. 2016.“
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 1(p.Proček), zdržel se 2(Ing.Kučerová, p.Zezulková).
Usnesení č.11 nebylo schváleno.

13. Diskuse
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce -informoval občany o aktualizaci KT. Dále řekl, že na vyvěšený
záměr „Změna územního plánu obce Soběchleby“ se nikdo nepřihlásil. Budeme čekat na dotace, aby nás
změna nestála hodně finančních prostředků.
Ing. Jana Kučerová, zastupitel obce – se pravidelně dotazuje na SMS zpráv pro občany.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce –SMS jsme zatím zamítli, časově nespolehlivé (zkušenosti jiných
starostů obcí), poskytli jsme tel. číslo na kterém je možnost po zavolání přehrát poslední hlášení (uvedeno
na KT a obecních stránkách). Nyní řešíme nabídku firmy Mitranet (levnější hovory) s možností převedení
telefonu od O2. Poinformujeme se i na odesílání SMS zpráv občanům.
Pan Petr Pečánka, zastupitel obce-opět se vrací ke sloučení ŠJ se ZŠ a MŠ Soběchleby. Vysvětluje, že na
zřizovací listina musí být doplněna o subjekt ŠJ. Zastupitelé by ji měli dodatky schválit co nejdříve, aby
došlo k 1.7.2016 k změně subjektu.
Ing. Jana Kučerová, zastupitel obce- nebudu hlasovat o něčem, co jsem neměla dopředu přečtené. Dále se
dotazovala, proč nelze pronajmout samostatně sklep v KD.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce-rada obce schválila na podzim 2015 ceník v KD. Sklep není určen
k sezení. Náklady na vytápění jsou stejné, protože se vytápí celý KD, musí se zpřístupnit i toalety.

14. Usnesení - rekapitulace výsledků jednání z 12. zasedání ZO
Usnesení – rekapitulaci výsledků jednání z 12 zasedání zastupitelstva provedla Ing. Jana
Kučerová, člen ZO.
15. Závěr
Předsedající na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast a 12. zasedání zastupitelstva
obce, přítomné pozval je na akce konané komisí pro společenské záležitosti v měsíci dubnu.
V sobotu 2.4.2016 Slivkošt a v neděli 3.4. divadelní představení Ženy v (ne)pokoji.
Popřál pěkné velikonoční svátky a zasedání ukončil. Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno
v 19,45 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 12. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rekapitulace výsledků jednání z 12. zasedání ZO

Zápis byl vyhotoven dne:

Zapisovatelka:

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

