Zápis
z 27. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konala v pondělí dne
1.2. 2016 od 18:00 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp.141
Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Zbyněk Macek, Mgr. Břetislav Kratochvíl, Zdeněk Polcer, Soňa
Zezulková

Program:
1. Zahájení – schválení programu 27. zasedání RO
2. Žádost o vyjádření ke stavbě pro územní souhlas a uzavření Smlouvy budoucí
3. Cenová nabídka na zpracování Energetického náročnosti budovy pro ZŠ a OÚ
Soběchleby
4. Žádost SRPŠ o poskytnutí sponzorského daru do tomboly na dětský karneval
5. Žádost mysliveckého sdružení Skalka Nětčice o poskytnutí sponzorského daru na ples
6. Žádost SDH o poskytnutí sponzorského daru do tomboly.
7. Žádost o vytvoření příjezdové cesty s parkovacími místy
8. Rozpočtové změny č. 1
9. Informace starosty
Průkazy energetické náročnosti budov MŠ, KD, budovy č.p. 39, budovy č.p 6 (pošta +
byty)
revize elektro budovy č.p. 39
odběr vzorku z potoka Maleník
pronájem bazénu na rok 2016
současné projekty z 18. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj
10. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 27. zasedání RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
27. zasedání RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
2. Žádost o vyjádření ke stavbě pro územní souhlas a uzavření Smlouvy budoucí
RO schválila žádost o vyjádření a uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
u stavby p. Pospíšilové. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

3. Cenová nabídka na zpracování Energetického náročnosti budovy pro ZŠ a OÚ
Soběchleby
Starosta obce zaslal RO cenovou nabídku firmy ASA EXPERT na zpracování průkazu
energetické náročnosti budovy. Cena za budovu ZŠ Soběchleby – 3 300,- Kč, za budovu
OÚ – 2 400,- Kč. Budova MŠ cena – 0,- Kč (bylo zadáno dříve v rámci projektu, nedošlo
ke změně). Platnost průkazů bude 10 let.
Na ostatní budovy v majetku obce zajistí starosta obce cenové nabídky. Bude dále
informovat RO.
RO s předloženým návrhem souhlasí. Pověřuje starostu obce zajištěním zbývajících
cenových nabídek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. Žádost SRPŠ o poskytnutí sponzorského daru do tomboly na dětský karneval
a prominutí nájmu KD
RO schválila příspěvek na dětský karneval ve výši 2 000,- Kč a prominutí nájmu KD.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Žádost mysliveckého sdružení Skalka Nětčice o poskytnutí sponzorského daru na ples
RO schválila poskytnutí sponzorského daru ve výši 500,- Kč
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Žádost SDH o poskytnutí sponzorského daru do tomboly
RO schválila poskytnutí sponzorského daru – wellness pobyt ve výši max 5 500,-Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
7. Žádost o vytvoření příjezdové cesty s parkovacími místy
Starosta obce předložil RO žádost p. Kresty k vybudování příjezdové cesty s parkovacími
místy. Předložený návrh: zpevněná plocha asfaltové výfrezky + obrubníky. RO souhlasí
s vybudováním parkovací plochy, ale nesouhlasí s použitým materiálem asfaltových
výfrezků, pro parkovací místa navrhuje použít zatravňovací dlažbu. Pověřuje starostu obce
k informování p. Kresty o rozhodnutí RO a na příštím zasedání RO, předloží výsledek
jednání.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
8. Rozpočtové změny č. 1
Starosta obce předložil RO ke schválení rozpočtovou změnu č. 1: doplacení projektu
Manažerské řízení projektu Energetické úspory OÚ a Revitalizace KD, zpracování projektu
dětské hřiště ve výši 71 000,- Kč, o tuto částku byla snížená rezerva.

RO schvaluje předložený návrh.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
9. Informace starosty
revize elektro budovy č.p. 39
odběr vzorku z potoka Maleník – byl odebrán vzorek, výsledek bude cca za 1 měsíc
pronájem bazénu na rok 2016
RO pověřuje starostu obce zveřejněním záměru pronájmu koupaliště za cenu 1 000,Kč/rok, podmínkou provozování koupaliště i občerstvení, možnost dlouhodobého
pronájmu. Záměr bude vyvěšen do 1 týdne.
Dále pověřuje starostu obce revizí smluv s dodavateli a podmínek odběru zboží.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
-

současné projekty z 18. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj – starosta obce informoval
RO o vyhlášených projektech

-

prodej špalku v řeznictví – starosta obce navrhl RO odprodej řeznického špalku, RO
s návrhem souhlasí. Nabízená cena bude 5 000,- Kč
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

10. Závěr
Po projednání všech bodů programu dal starosta obce členům rady prostor pro podání
připomínek nebo dotazů k ostatním záležitostem.
S. Zezulková – dotaz zda byla podepsána nájemní smlouva s p. Šulganem – starosta obce –
smlouva byla podepsána 25.1.2016
S. Zezulková – dotaz na rozpočet obce, zastupitelé obce nedostali před schválením rozpočtu
poslední návrh, schválený rozpočet není ani zveřejněn na internetových stránkách obce,
vyzívá starostu obce ke zveřejnění. Starosta obce – rozpočet bude zveřejněn 2.2.2016
S. Zezulková – dotaz zda bude RO dělat plán investic pro rok 2016. Starosta obce –
informace o možných dotačních projektech byly zaslány mailem. S . Zezulková – plánem
myslela spíš plán oprav a drobných úprav, které je obec schopna udělat ve vlastní režii.
Z.Polcer – navrhuje demolici objektu vedle zdravotního střediska z důvodu špatného stavu
budovy, hrozícího sesuvu a zároveň využití skládky v Simři. Starosta obce navrhuje zjistit,
zda jsou vyhlášené dotační tituly na demolice, RO navrhuje zlikvidovat stavbu na vlastní
náklady z důvodu menší administrativní zátěže. RO pověřuje starostu obce administrativní
přípravou demolice. Starosta obce bude RO informovat na příštím zasedání RO.
Žádné další připomínky ani dotazy nebyly podány.

V Soběchlebích, 1. 2. 2016
Zapsala: Soňa Zezulková

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

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

Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

