ZÁPIS
z 29. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konala v pondělí dne
29.2. 2016 od 19:00 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 29. zasedání RO
2. Zpracovaní dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce Varovný protipovodňoný
systém
3. Dotace ZŠ Soběchleby
4. Žádost TJ Soběchleby na turnaj mládeže v kopané
5. Ples Mikroregionu Záhoří-Helfštýn
6. Kulturní akce Slivkošt
7. Dotace MŠ na rekonstrukci šatničky
8. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 29. zasedání RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh
programu 29. zasedání RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl
schválen.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
2. Zpracovaní dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce Varovný
protipovodňový systém
RO schvaluje zpracování dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce Varovný
protipovodňový systém firmou ENVIOM SERVIS s.r.o. za cenu 10 000,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Dotace od obce Radotín pro ZŠ a MŠ Soběchleby
Starosta obce informoval RO o dotaci obce Radotín na vybavení ZŠ a MŠ Soběchleby
ve výši 50 000,- Kč.
RO bere na vědomí
4. Žádost TJ Soběchleby o věcný dar na turnaj mládeže v kopané
RO schválila věcný dar do výše 3 000,- Kč
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Žádost o věcný dar na ples Mikroregionu Záhoří-Helfštýn
RO schválila nákup věcného daru v hodnotě 3 000,- Kč

Starosta obce navrhl RO nákup vstupenek pro zastupitele obce v počtu 15 ks. RO se shodla
na nákupu vstupenek pouze pro zastupitele, kteří potvrdí svoji účast starostovi obce do konce
8. týdne.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Zajištění kulturní akce Slivkošt
Starosta obce informoval RO o plánu kulturní komise na zorganizování druhého
ročníku akce Slivkošt v termínu 2. 4. 2016. RO schválila úhradu hudby v hodnotě
cca 5 000,- Kč
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
7. Žádost MŠ Soběchleby o dotaci na rekonstrukci šatničky
Starosta obce seznámil RO s žádostí vedoucí učitelky MŠ o dotaci na rekonstrukci šatny
v MŠ. RO souhlasí, o výši dotace rozhodne dle předloženého rozpočtu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
8. Záměr na pronájem parcely 393/17 lokalita Daskabát
Starosta obce informoval RO o plánu myslivců na parcele č. 393/17 vybudovat políčka pro
zvěř. RO rozhodla, že se vyvěsí záměr na pronájem volných ploch na parcele číslo 393/17
v k.ú. Soběchleby.
RO souhlasí s vyvěšením záměru na pronájem volných políček na parcele 393/17 v k.ú.
Soběchleby.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
9. Informace starosty:
- V týdnu od 7.-14.3.2016 bude zavřeno pohostinství z důvodu malování
RO navrhuje změnu – v době oběda od 11:00-14:00 zákaz kouření, v letních měsících
nekuřácké neděle
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
- Převod pozemků pod ZŠ a koupalištěm – převod je stále v jednání, jakmile bude
starosta obce znát cenu, za kterou je možné pozemky odkoupit, bude RO informovat.
- Informace o pracovní smlouvě p. Bortníka: smlouva končí 31.3.2016. S p. Bortníkem
bude uzavřena nová smlouva na dobu určitou, a to na 12 měsíců.
- Zájem pana Šulgana o odkoupení udírny v prostorách porážky – RO se shoduje
nabídnout udírnu za 15 000,- Kč.
- Termín Zastupitelstva obce – 24.3.2016, program bude připraven na dalším zasedání
RO 14.3.2016.

10. Závěr
Po projednání všech bodů programu dal starosta obce členům rady prostor pro podání
připomínek nebo dotazů k ostatním záležitostem.
S. Zezulková – dotaz na splácení úvěru TJ SOKOL Soběchleby, starosta obce – k dnešnímu dni
nebyla splacena žádná splátka minulého roku. Dlužná částka za rok 2015 bude splacena do
31. 3. 2016
S. Zezulková – dotaz na stav bankovních účtů, na výši závazků a pohledávek, vyúčtování
realizovaných dotačních titulů, starosta obce – nemá žádné informace k těmto dotazům.
S. Zezulková navrhuje připravit na Zastupitelstvo obce stručné vyúčtování realizovaných
akcí v loňském roce (Energetické úspory ZŠ a OÚ, revitalizace okolí KD).
Žádné další připomínky ani dotazy nebyly podány.

----------------------------------

Mgr. Břetislav Kratochvíl
místostarosta obce

-------------------------------

Ing. Miloslav Jančík
starosta obce

Jednání bylo ukončeno ve 21,05 hod

V Soběchlebích, 29. 2. 2016
Zapsala: Soňa Zezulková

Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

