Zápis
z 35. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konalo v pondělí dne
4.7. 2016 od 19:00 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp.141
Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Mgr. Břetislav Kratochvíl, Zdeněk Polcer,
Omluveni: Zbyněk Macek, Soňa Zezulková

Program:
1. Zahájení – schválení programu 35. zasedání RO a kontrola zápisu 34. zasedání RO
2. Žádost mysliveckého spolku o věcný dar na dětský den
3. Smlouva o dílo – MŠ Soběchleby a Park Soběchleby
4. Rozpočet na Soběchlebské hody včera a dnes 2016
5. Žádost ředitele ZŠ Soběchleby o schválení výjimky z počtu žáků
6. Rozpočtová změna č. 8
7. Informace starosty
8. Závěr

1. Zahájení – schválení programu 35. zasedání RO a kontrola zápisu 34. zasedání RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
35. zasedání RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 34. zasedání RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a RO
vzala zápis na vědomí.
2. Žádost mysliveckého spolku o věcný dar na dětský den
Starosta obce předložil žádost MS Hubert Soběchleby o poskytnutí věcného daru na dětský
den, který se koná 9.7.2016 na myslivecké chatě. Rada obce schválila nákup věcného daru
do výše 4.000 Kč
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Smlouva o dílo – MŠ Soběchleby a Park Soběchleby
Starosta obce rozeslal radě obce před chystanou smlouvu o dílo k projektu MŠ Soběchleby
a Park Soběchleby. Ze strany rady obce byly vzneseny připomínky k termínu zahájení prací,
aby byl termín ve smlouvě posunut na 20. července 2016. Pan Zdeněk Polcer připomínkuje,
krátkou záruční dobu na ostatní části herních prvků zejména ložiska. Starosta obce
odpověděl, že tato smlouva už byla v zadávací dokumentaci a nelze už v průběhu projektu
měnit záruční dobu.

Rada obce schvaluje smlouvu o dílo MŠ Soběchleby a Park Soběchleby a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy.
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. Rozpočet na Soběchlebské hody včera a dnes 2016
Starosta obce předložil loňský rozpočet obce na akci Soběchlebské hody včera a dnes
a informoval radu obce o přípravách komise pro společenské záležitosti na tuto akci. Rada
obce vzala tuto zprávu na vědomí. O výši rozpočtu na tuto akci se rozhodne, až bude
předložen konkrétní program Soběchlebských hodů pro rok 2016.
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Žádost ředitele ZŠ Soběchleby o schválení výjimky z počtu žáků
Rada obce v souladu se školským zákonem schválila udělení výjimky z počtu žáků pro ZŠ
a MŠ Soběchleby ve školním roce 2016-2017.
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0

6.

Rozpočtové změny č. 8
RO schvaluje rozpočtové změny dle předloženého návrhu.
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0

7.

Informace starosty
Starosta obce informoval radu obce o zaslané žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje na rok 2016. Z dotace by se měly hradit částečně náklady na
Soběchlebské hody. Rada obce bere tuto zprávu na vědomí.

8.

Závěr
Po projednání všech bodů programu dal starosta obce členům rady prostor pro podání
připomínek nebo dotazů k ostatním záležitostem.
Žádné připomínky ani dotazy nebyly podány.
V Soběchlebích, 4. 7. 2016
Zapsal: Ing. Miloslav Jančík

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

Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

