Zápis
z 37. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konalo v pondělí dne
29.8. 2016 od 19:00 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp.141
Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Mgr. Břetislav Kratochvíl, Soňa Zezulková,
Zbyněk Macek, Zdeněk Polcer

Program:
1. Zahájení – schválení programu 37. zasedání RO a kontrola zápisu 36. zasedání RO
2. Žádost MS Hubert Soběchleby o poskytnutí věcného daru na Poslední leč
3. Dárkové balíčky pro žáky první třídy
4. Rozpočtová změna č.10
5. Nabídka zpracování mapového informačního systému- Geomorava
6. Licenční smlouva malované mapy
7. Příprava programu na 14. Zasedání zastupitelstva obce 14.9.2016
8. Informace starosty
Energie PRO
Hlášení pojistné události KD, Škola, Školka, Pohostinství
9. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 37. zasedání RO a kontrola zápisu 36. zasedání RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
37. zasedání RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 36. zasedání RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a RO
vzala zápis na vědomí.
2. Žádost MS Hubert Soběchleby o poskytnutí věcného daru na poslední leč.
RO schvaluje nákup věcného daru do 2000 Kč
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
3. Dárkové balíčky pro žáky první třídy
Starosta informoval přítomné, že v minulosti prvňáčci dostávali nějaké vybavení
do začátku svých školních let a navrhl zakoupení školních potřeb do výše 200,-Kč
na žáka, očekává se, že nastoupí 22 žáků.
Rada obce schvaluje nákup dárkových balíčků pro prvňáčky ve výši 200 Kč na žáka.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
4. Rozpočtová změna č. 10
Rada obce schvaluje rozpočtové změny č. 10/2016 dle předloženého návrhu.
Pro : 5, Proti:0, Zdržel se : 0

5. Nabídka zpracování mapového informačního systému - GEOMORAVA
Rada obce bere na vědomí nabídku zpracování mapového informačního systému GEOMORAVA.

6.

Licenční smlouva malované mapy.
Starosta obce předložil radě obce návrh licenční smlouvu s firmou Malované mapy, s.r.o.
Rada obce schvaluje licenční smlouvu s firmou Malované mapy, s.r.o. a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

7.

Příprava programu na poradu a 14. zasedání zastupitelstva obce 14.9. 2016
Rada obce projednala přípravu porady ZO a 14. zasedání ZO. Porada obce se uskuteční
v pondělí 5.9.2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběchleby a 14.
zasedání ZO se uskuteční ve středu 14.9.2016 od 19,00 hodin v sále KD v Soběchlebích.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.

Informace starosty
- Energie PRO – na 1.9.v 10:30 je obci domluvena schůzka
- Hlášení pojistné události KD, Škola, Školka, Pohostinství – zatékání
- Nákup vstupních dveří do pohostinství – zaslat nabídku do dalšího zasedání rady obce
- Výměna nápisu pohostinství, řeznictví – zaslat nabídku na nový nápis
- Topení v pohostinství – zaslat nabídku do dalšího zasedání rady obce
- 16.9.2016 návštěva obce Sebechleb na Slovensku

9. 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 20.10 hodin

Zapsal: Zbyněk Macek
V Soběchlebích 29. 8. 2016

Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

