ZÁPIS
z 28. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konalo v pondělí dne
15.2. 2016 od 18,00 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp.141
Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Zbyněk Macek, Mgr. Břetislav Kratochvíl, Zdeněk Polcer
Omluven: Soňa Zezulková
Program:
1. Zahájení – schválení programu 28. zasedání RO a kontrola zápisu 27. zasedání RO
2. Žádost o přerušení provozu MŠ dne 11.3.2016
3. Cenová nabídka na zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy č.p. 123; č.p.
39; č.p. 6
4. Žádost TJ Sokol Soběchleby o poskytnutí sponzorského daru na ples
5. Žádost o odkoupení stavební parcely v katastru obce Soběchleby
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
7. Opravné rozhodnutí Městského úřadu Lipník nad Bečvou
8. Informace starosty
- Příjezdová cesta ke Krestům
- Revize elektra v budově č.p. 39
- Odběr vzorku na potoce Maleník
- Kompostárna Žákovice
- Demolice budovy – č.p. 35
9. Závěr

Program:
1. Zahájení – schválení programu 28. zasedání RO a kontrola zápisu 27. zasedání RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
28. zasedání RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 27. zasedání RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a RO
vzala zápis na vědomí.
2. Žádost o přerušení provozu MŠ dne 11.3.2016
Ředitel ZŠ a MŠ Soběchleby zaslal žádost o přerušení provozu MŠ dne 11.3.2016
z důvodu účasti zaměstnanců školní jídelny na školení.
Rada obce schvaluje na žádost ředitele školy přerušení provozu MŠ dne 11.3.2016.
Pro 4; proti 0; zdržel se: 0
3. Cenová nabídka na zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy č.p. 123; č.p.
39; č.p. 6
Starosta obce informoval o cenových nabídkách pro zpracování průkazu energetické
náročnosti budov. K dnešnímu dni jsou zpracovány dvě nabídky od firmy ASA expert

a Ondřeje Biji. Starosta obce k nabídkám dodal, že cena za zhotovení průkazu energetické
náročnosti by mohla být nižší, kdyby se k uvedeným objektům našly původní dokumentace
nebo jiné podklady, které by přiblížili stav budov.
Rada obce vzala uvedené cenové nabídky na vědomí, a pověřila starostu obce ke zjištění,
jestli se v archívu či někde jinde může nacházet dokumentace pro budovy, u kterých by měl
být proveden průkaz energetické náročnosti.
Pro 4; proti 0; zdržel se: 0
4. Žádost TJ Sokol Soběchleby o poskytnutí sponzorského daru na ples
RO projednala žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Soběchleby o sponzorský dar
do tomboly na Rockový ples a prominutí nájmu za využití prostor KD.
Rada obce schválila sponzorský dar do 2.000 Kč a prominutí nájmu za využití prostor KD.
Pro 4; proti 0; zdržel se: 0
5. Žádost o odkoupení stavební parcely v katastru obce Soběchleby
RO se zabývala žádostí slečny Zalotěnkové a pana Málka o stavební parcelu pro stavbu
rodinného domu na pozemcích obce určených pro zástavbu. Starosta obce informoval, že
v současné době nemáme nachystané pozemky tak, aby byla možná jejich zástavba. RO
vzala tuto žádost na vědomí a rozhodla o evidenci žadatelů o stavební místo.
Rada obce pověřuje starostu obce k jednání a přípravě pozemků pro bytovou zástavbu na
parcelách 454/3 a 451/4.
Pro 4; proti 0; zdržel se: 0
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
RO byla zaslána mailem smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Smlouva se týká
budoucího zřízení služebnosti inženýrské sítě na par.č. 438/2 v k.ú. Soběchleby.
RO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
Pro 4; proti 0; zdržel se: 0
7. Opravné rozhodnutí Městského úřadu Lipník nad Bečvou
RO bere na vědomí opravné rozhodnutí Městského úřadu Lipník nad Bečvou
Pro 4; proti 0; zdržel se: 0
8. Informace starosty
- Příjezdová cesta ke Krestům – rada obce byla informována výsledkem jednání s panem
Krestou o vytvoření parkovacích míst a volbou podkladu pro parkovací místa
v příjezdové cestě k domu č.p. 119.
- Revize elektra v budově č.p. 39 – starosta obce informoval RO o proběhlé revizi
elektra na budově č.p. 39
- Odběr vzorku na potoce Maleník – rada obce byla seznámena s rozborem
a vyhodnocením vzorků na potoce Maleník. RO pověřuje starostu k dalšímu jednání pro
odbahnění potoka Maleník.

-

Kompostárna Žákovice – starosta obce seznámil RO se záměrem firmy CHLAGRO
zřídit a provozovat v Blazicích kompostárnu. Firma by měla zájem svážet bioodpad
produkovaný v obci Soběchleby. RO bere informaci o budoucí kompostárně na vědomí.

-

Demolice budovy č.p. 35 – rada obce byla seznámena s podmínkami demolice
a následnou revitalizací objektu č.p. 35. Na základě zjištěných informací RO se
rozhodla zabývat nadále zbouráním objektu a následnou úpravou prostranství.

9. Závěr
Po projednání všech bodů programu dal starosta obce členům rady prostor pro podání
připomínek nebo dotazů k ostatním záležitostem. Poněvadž nebyly dány žádné připomínky
ani dotazy, starosta poděkoval všem členům rady obce za účast a 28. zasedání RO ukončil.

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

Jednání bylo ukončeno ve 20,30 hodin
Zapsal: Ing. Miloslav Jančík
V Soběchlebích 15.2.2016

Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

