Zápis
z 38. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konalo v pondělí dne
12.9. 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 38. zasedání RO kontrola zápisu 37. zasedání RO
2. Žádost o výměnu vstupních dveří do bytu v budově č.p. 39
3. Platový výměr ředitele ZŠ a MŠ Soběchleby
4. Platový výměr ředitelky školní jídelny Soběchleby
5. Rozpočtová změna č.11
6. Informace starosty
7. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 38. zasedání RO a kontrola zápisu 37. zasedání RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
38. zasedání RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 37. zasedání RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a RO
vzala zápis na vědomí.
2. Žádost o výměnu vstupních dveří do bytu v budově č.p. 39
Starosta obce zaslal mailem RO žádost p. Radima Sehnala o výměnu dveří, které jsou
v havarijním stavu.
RO žádost schvaluje a pověřuje starostu obce zajištěním cenové nabídky na výměnu dveří.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
3. Platový výměr ředitele ZŠ a MŠ Soběchleby
Starosta obce předložil ke schválení platový výměr ředitele ZŠ a MŠ Soběchleby dle platové
třídy platné od 1.9.2016.
RO platový výměr schvaluje.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
4. Platový výměr ředitelky Školní jídelny Soběchleby
Starosta obce předložil ke schválení platový výměr ředitelky ŠJ Soběchleby dle platové třídy
platné od 1.9.2016.
P. Macek – má připomínku na zrušené výběrové řízení na pozici ředitelky ŠJ, dle jeho názoru
došlo k pochybení, S. Zezulková se k jeho názoru přidává.
RO platový výměr schvaluje.

Pro : 3, Proti:0, Zdržel se : 2
5. Rozpočtová změna č. 11
RO schvaluje rozpočtovou změnu č. 11/2016 dle předloženého návrhu.
Pro: 5, Proti : 0, Zdržel se:0
6. Informace starosty
- Energie PRO – 1.9.v 10:30 proběhla schůzka na OÚ – návrh smlouvy zašle starosta obce
mailem RO
- Oprava střechy ZŠ – osloven p. Horáček – dodá cenovou nabídku
7. Závěr
Po projednání všech bodů programu dal starosta obce členům rady prostor pro podání
připomínek nebo dotazů k ostatním záležitostem.
S. Zezulková – informovala o činnosti FV. FV nefunguje tak jak by měl, starosta obce bude
řešit fungování FV i KV s jejich předsedy.
Žádné připomínky ani dotazy nebyly podány.

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

Jednání bylo ukončeno v 20.00 hodin

Zapsala: Soňa Zezulková
V Soběchlebích, 12.9. 2016
Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

