Zápis
z 33. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konalo ve čtvrtek dne
26. 5. 2016 od 19:00 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích č.p.141
Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Mgr. Břetislav Kratochvíl, Soňa Zezulková, Zbyněk Macek
Omluven: Zdeněk Polcer

Program:
1. Zahájení – schválení programu 33. zasedání RO a kontrola zápisu 32. zasedání RO.
2. Oznámení o přerušení provozu MŠ v období hlavních prázdnin 2016
3. Suchý poldr a revitalizace -zůstává z poslední rady
4. Žádost o odkoupení obecního pozemku
5. Žádost o odkoupení pozemku
6. Trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa
7. Výměna nadzemního vedení a stávajících podpěrných bodů (Pb) za nové kabelové
vedení
8. Darovací dopis – Nestlé pro ZŠ a MŠ Soběchleby
9. Rozpočtové změny č.5
10. Smlouva o pronájmu movité věci ZUBR
11. Smlouva o reklamní spolupráci ZUBR
12. Žádost SDH Soběchleby o finanční příspěvek
13. Právní poradenství obce
14. Smlouva k administraci projektu Dětské hřiště MŠ Soběchleby a Park Soběchleby
15. Zadávací řízení Dětské hřiště MŠ Soběchleby a Park Soběchleby
16. Informace starosty
- Bazén – Dětský den
- Čištění koryta potoka Maleník
- Ořez stromů v obci
- Plot u Petra Paly
17. Závěr

1. Zahájení – schválení programu 33. zasedání RO a kontrola zápisu 32. zasedání
RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh
programu 33. zasedání RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl
schválen.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 32. zasedání RO. K zápisu nebyly podány žádné
připomínky a RO vzala zápis na vědomí.

2. Oznámení o přerušení provozu MŠ v období hlavních prázdnin 2016
Ředitel ZŠ a MŠ Soběchleby zaslal žádost o přerušení provozu MŠ v období 11.7.
2016 až 19.8.2016 hlavních prázdnin a stanovení výše úplaty za předškolní
vzdělávání.
Rada obce schvaluje žádost ředitele školy o přerušení provozu MŠ v období 11.7.
2016 až 19.8.2016 a výši úplaty za předškolní vzdělávání v období hlavních prázdnin.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
3. Suchý poldr a revitalizace
Radě obce byly dodány od posledního zasedání rady obce nové informace k projektu
na realizaci suchého poldru a revitalizace okolí na parc.č. 387/5 v k.ú. Soběchleby
lokalita Za humny.
Rada obce bere projekt na vědomí.
4. Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 462/22 v k.ú. Soběchleby
Rada obce zhlédla na místě dotčenou parcelu, o kterou má žadatel zájem.
Rada obce upřesnila hranice parcely k prodeji a pověřila starostu obce o vyrozumění
žadatele.
5. Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 437/3 v k.ú. Soběchleby
Rada obce zhlédla na místě dotčenou parcelu, o kterou má žadatel zájem.
Rada obce upřesnila hranice parcely k prodeji a pověřila starostu obce o vyrozumění
žadatele.
6. Trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Radě obce byla rozeslána žádost o trvalé odnětí pozemků plnící funkci lesa.
Vzhledem k výši poplatku za provedení této změny bude tento bod projednáván na
nejbližším zastupitelstvu obce.
Rada obce bere na vědomí informaci o trvalém odnětí pozemků plnící funkci lesa a
doporučuje zastupitelstvu obce schválit tuto změnu.
7. Výměna nadzemního vedení a stávajících podpěrných bodů (Pb) za nové
kabelové vedení
Radě obce byla rozeslána informace o připravované změně týkající se rekonstrukce
nadzemního vedení a stávajících podpěrných bodů (Pb) za nové kabelové vedení.
Akce by se měla realizovat 9/2018.
Rada obce bere na vědomí zprávu o rekonstrukci nadzemního vedení v obci.
8. Darovací dopis – Nestlé pro ZŠ a MŠ Soběchleby
Rada obce projednala darovací dopis od firmy Nestlé Česko s.r.o.
Rada obce schvaluje darovací smlouvu s firmou Nestlé Česko s.r.o.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0

9. Rozpočtové změny č.5
Rada obce schvaluje rozpočtové změny č. 5/2016 dle předloženého návrhu.
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
10. Smlouva o pronájmu movité věci ZUBR
Rada obce projednala a schválila smlouvu o nájmu movité věci a pověřuje starostu
obce k podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu movitých věcí.
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
11. Smlouva o reklamní spolupráci ZUBR
Rada obce projednala a schválil smlouvu o reklamní spolupráci s pivovarem Zubr a.s.
Rada obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o reklamní spolupráci.
Pro: 4; Proti: 0, Zdržel se: 0
12. Žádost SDH Soběchleby o finanční příspěvek
Rada obce projednala žádost SDH Soběchleby o finanční příspěvek na pořízení
sportovních dresů pro mladé hasiče ve výši 10.000 Kč.
Rada obce schválila finanční příspěvek 10.000 Kč na pořízení nových dresů pro
mladé hasiče.
Pro: 4; Proti: 0, Zdržel se: 0
13. Právní poradenství obce
Radě obce byl představen pan Jurica zastupující firmu DAS, která zajišťuje pro obce
poradenství a právní ochranu.
Rada obce bere nabídku na vědomí, ale v současné době neuvažuje o využití
nabízených služeb.
Pro: 0; Proti: 4; Zdržel se: 0
14. Smlouva k administraci projektu Dětské hřiště MŠ Soběchleby a Park
Soběchleby
Rada obce schválila firmu JASTA consulting s.r.o. k administraci projektu dětské
hřiště MŠ Soběchleby a Park Soběchleby
Rada obce projednala smlouvu o dílo č. 1614, kde je předmětem smlouvy
administrace projektu Dětské hřiště MŠ Soběchleby a Park Soběchleby.
Rada obce schvaluje smlouvu o dílo č. 1614 a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
15. Zadávací řízení Dětské hřiště MŠ Soběchleby a Park Soběchleby
Rada obce projednala a schválila výzvu o zahájení zadávacího řízení na Dětské hřiště
MŠ Soběchleby a Park Soběchleby
Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.

16. Informace starosty
- Bazén – Den dětí- rada obce bere na vědomí využití areálu koupaliště.
- Čištění koryta potoka Maleník – starosta obce informoval o probíhajícím
odstraňování sedimentů pod mosty na potoce Maleník.
- Ořez stromu v obci – starosta obce informoval, že v obci proběhne ořezání
stromů v obci, které ohrožují zdraví a majetek občanů
- Plot u p. Paly – rada obce projednala oznámení pana Paly o umístění plotu okolo
rodinného domu na p.p.č. 438/5 v k.ú. Soběchleby.
Rada obce bere na vědomí informace starosty
Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.
19. 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.

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

Jednání bylo ukončeno v 21.30 hodin

Zapsal: Ing. Miloslav Jančík
V Soběchlebích 26. 5. 2016

Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

