Zápis
z 36. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konalo ve středu dne
10.8. 2016 od 19:00 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp.141
Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Mgr. Břetislav Kratochvíl, Soňa Zezulková,
Omluveni: Zbyněk Macek, Zdeněk Polcer

Program:
1. Zahájení – schválení programu 36. zasedání RO kontrola zápisu 35. zasedání RO
2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o zabezpečení knihovnických a informačních služeb ze dne
24.2.2012
3. Žádost o údržbu pozemků
4. Územní souhlas č. 44/2016 – oplocení u rodinného domu
5. Organizační zajištění Soběchlebských hodů včera a dnes 2016
6. Rozpočtová změna č.9
7. Změna způsobu obsluhy ČESKÁ POŠTA
8. Žádost SDH Soběchleby o věcný dar na soutěž mladých hasičů
9. Žádost MS Hubert Soběchleby o poskytnutí slevy z pronájmu KD
10. Informace starosty
11. Závěr

1. Zahájení – schválení programu 36. zasedání RO a kontrola zápisu 35. zasedání RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
36. zasedání RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 3; Proti: 0; Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 35. zasedání RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a RO
vzala zápis na vědomí.
2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o zabezpečení knihovnických a informačních služeb ze dne
24.2.2012
Starosta obce rozeslal mailem dodatek č. 5 ke smlouvě o zabezpečení knihovnických
a informačních služeb ze dne 24.2.2012. Rada obce schvaluje znění dodatku č. 5 bez
připomínek a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.5.
Pro: 3; Proti: 0; Zdržel se: 0
3. Žádost o údržbu pozemků
Rada obce projednala žádost Římskokatolické farnosti Soběchleby o údržbu zeleně v okolí
kostela parc.č.1 nacházející se v k.ú Soběchleby. Rada obce schvaluje žádost o údržbu zeleně
v rámci možností a schopností obce. Údržba prostranství okolí kostela se netýká zimního
úklidu (odmetání sněhu, odstraňování náledí, atd.)
Pro: 3; Proti: 0; Zdržel se: 0

4. Územní souhlas č. 44/2016 – oplocení u rodinného domu
Starosta obce informoval radu obce o zprávě Městského úřadu Lipník nad Bečvou o územním
souhlasu č. 44/2016, který se týká oplocení u rodinného domu č.p. 221.
Rada obce bere územní souhlas č. 44/2016 na vědomí.
5. Organizační zajištění Soběchlebských hodů včera a dnes 2016
Starosta obce seznámil radu obce s organizačním zajištěním Soběchlebských hodů včera
a dnes 2016, které mu poskytla komise pro společenské záležitosti. Ze strany rady obce byly
vzneseny dotazy, jestli je potřeba dalších úkolů, se kterými by mohli zastupitelé obce pomoci
při organizováni tak velké akce. Starosta obce odpověděl, že byli osloveni i zastupitelé obce
a pomohou s organizačním zajištěním.
Rada obce vzala program a organizační zajištění hodů na vědomí.
6. Rozpočtové změny č. 9
RO schvaluje rozpočtové změny dle předloženého návrhu.
Pro: 3; Proti: 0; Zdržel se: 0
7. Změna způsobu obsluhy ČESKÁ POŠTA
Radě obce byl rozeslán mail s informací od České pošty, s. p., která oslovila obec jako svého
partnera pro změnu způsobu obsluhy pošty v Soběchlebích. Zároveň starosta obce informoval
radu obce o prvním jednání, které proběhlo 21.7.2016, kde vzal na vědomí informaci
o převedení stávající pobočky České pošty do režimu PARTNER. V případě nezájmu bude
Česká pošta hledat alternativního partnera. Starosta obce sdělil, že projekt pošta Partner
projedná na nejbližším zastupitelstvu obce.
Rada obce bere zprávu o změně způsobu obsluhy pošty na vědomí.
8. Žádost SDH Soběchleby o věcný dar na soutěž mladých hasičů
Rada obce projednala žádost SDH Soběchleby o věcný dar v hodnotě 2.500 Kč na 18. ročník
soutěže mladých hasičů, která se uskuteční 3. září 2016.
Rada obce schvaluje nákup věcného daru v hodnotě do 2.500 Kč.
Pro: 3; Proti: 0; Zdržel se: 0
9. Žádost MS Hubert Soběchleby o poskytnutí slevy z pronájmu KD
Rada obce projednala žádost mysliveckého spolku HUBERT Soběchleby o poskytnutí slevy
z pronájmu KD.
Pro: 0; Proti: 3; Zdržel se: 0
Rada obce se rozhodla, že MS Hubert Soběchleby neschvaluje slevu z pronájmu KD
v Soběchlebích. A pověřuje starostu obce k vyrozumění žadatele

10. Informace starosty
- Starosta informoval radu obce o předběžném programu na příští zasedání rady obce, kde se
stanovili nejbližší termíny zasedání rad obce na 29.8.2016 a 12.9.2016 vždy v 19:00 hod.
- Starosta obce informoval, že na další zasedání rady obce připraví pachtovní smlouvu s MS
Hubert Soběchleby na pronájem políček.
11. 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.
Jednání bylo ukončeno v 20,45 hodin
V Soběchlebích, 10. 8. 2016
Zapsal: Ing. Miloslav Jančík

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

Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

