Zápis
z 34. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konalo v pondělí dne
13.6. 2016 od 18:00 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp.141
Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Mgr. Břetislav Kratochvíl, Zbyněk Macek, Zdeněk Polcer
Omluven: Soňa Zezulková,

Program:
1. Zahájení – schválení programu 34. zasedání RO a kontrola zápisu 33. zasedání RO
2. Záměr na rekonstrukci budovy č.p. 2 – objekt staré školy
3. Žádost rybářského spolku o věcný dar do tomboly
4. Žádost o věcný dar na turnaj v malé kopané TJ Sokol Soběchleby
5. Rozpočtová změna č.6
6. Příprava programu na 13. zasedání zastupitelstva obce
7. Informace starosty
8. Závěr

1. Zahájení – schválení programu 34. zasedání RO a kontrola zápisu 33. 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: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 33. zasedání RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a RO
vzala zápis na vědomí.
2. Záměr na rekonstrukci budovy č.p. 2 – objekt staré školy
Starosta obce informoval radu obce o prodeji budovy č.p.2 (objekt staré školy) novému
vlastníkovi. Nový majitel budovy má s objektem své plány, ale je přikloněn k jednání s obcí,
jestli má pro daný objekt vlastní představu využití.
Rada obce bere návrh majitele objektu č.p. 2 na vědomí.
3. Žádost rybářského spolku o věcný dar do tomboly
Rada obce projednala žádost místního rybářského spolku o věcný dar do tomboly na rybářské
závody, které se uskuteční 18.6.2016.
Rada schválila nákup věcného daru ve výši 500 Kč.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
4. Žádost o věcný dar na turnaj v malé kopané TJ Sokol Soběchleby
Rada obce projednala žádost TJ Sokol Soběchleby o věcný dar do turnaje v malé kopané,
který se uskuteční 25.6.2016.
Rada schválila nákup věcného daru do výše 2.000 Kč.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0

5. Rozpočtová změna č.6
Rada obce schvaluje rozpočtové změny č. 6/2016 dle předloženého návrhu.
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
6. Příprava programu na poradu a 13. zasedání zastupitelstva obce 23.6. 2016
Rada obce projednala přípravu porady ZO a 13. zasedání ZO. Porada obce se uskuteční v
pondělí 20.6.2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběchleby a 13.
zasedání ZO se uskuteční ve čtvrtek 23.6.2016 od 19,00 hodin v sále KD v Soběchlebích.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
7. Informace starosty
- Starosta obce informoval radu obce o připravované obecně závazné vyhlášce č.1/2016 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Tato vyhláška je v současné době
poslána ke kontrole. Pokud bude vše v pořádku, zařadí se tato vyhláška do programu 13.
zasedání zastupitelstva obce.
Rada obce bere informaci starosty obce 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.

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

Jednání bylo ukončeno v 19.30 hodin

Zapsal: Ing. Miloslav Jančík
V Soběchlebích 13. 6. 2016

Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

