ZÁPIS
z 15. zasedání Zastupitelstva obce S o b ě c h l e b y, které se konalo dne
24. listopadu 2016 od 18:00 hodin v sále kulturního domu v Soběchlebích čp. 123
1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Soběchleby (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18,05 hodin starostou obce Ing. Miloslavem Jančíkem (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst.
1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Soběchleby zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 16.11.2016 do 24.11.2016. Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze konstatoval, že z prezenční listiny (příloha 1) je přítomno 12 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Zdeňka Polcera a p. Evu Tomáškovou,
zapisovatelku paní Michaelu Jančekovou.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby určuje ověřovatele zápisu pana Zdeňka Polcera a paní Evu
Tomáškovou, zapisovatelku paní Michaelu Jančekovou.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3. Schválení programu 15. zasedání zastupitelstva obce
Předsedající seznámil všechny přítomné s programem 15. zasedání zastupitelstva obce. Tento
program byl v souladu s informací o konání dnešního zasedání zastupitelstva obce zveřejněn
na úřední desce a zároveň byl zaslán všem zastupitelům obce. Do zveřejněného programu
zastupitelstva obce byl přidán bod č. 9 – Vytápění v objektu č.p. 39.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby schvaluje následující program 15. zasedání zastupitelstva obce:

Navržený
program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu 15. zasedání zastupitelstva obce
Zpráva o činnosti rady obce a obecního úřadu
Smlouva o poskytnutí příspěvku na činnosti spolku
Rozpočtové změny č. 15
Dohoda o užívání účastnické přípojky televizního kabelového rozvodu
Stanovení výše místních poplatků na rok 2017

9) Vytápění v objektu č.p. 39
10) Různé
11) Diskuse
12) Usnesení - rekapitulace výsledků jednání z 15. zasedání ZO
13) Závěr
Výsledek hlasování: pro 12, je někdo proti 0, zdrželi se hlasování 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4. Zpráva o činnosti rady obce a obecního úřadu
Předsedající informoval, že od posledního zasedání zastupitelstva obce proběhla jedna porada
zastupitelů 15.11.2016. Rada obce zasedala čtyřikrát – 10.10.2016, 31.10.2016, 7.11.2016,
21.11.2016
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce a obecního úřadu.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5. Smlouva o poskytnutí příspěvku na činnosti spolku
Starosta obce informoval zúčastněné občany o předpřipravené smlouvě o poskytnutí příspěvku
na činnost spolků. Zastupitelům obce byl návrh smlouvy poslán předem. Každý ze zastupitelů
obce se mohl k této smlouvě vyjádřit. Starosta obce informoval, že připomínky, které byly
zaslány, jsou už do dnešní smlouvy zapsány a nyní se bude schvalovat konečné znění smlouvy.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
1.Zastupitelstvo obce Soběchleby schvaluje VZOR smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnosti spolku
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6. Rozpočtová změna č. 15/2016
Jedná se o navýšení celkových příjmů o 165.000 Kč a navýšení celkových výdajů o částku
165.000 Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby schvaluje rozpočtové změny č.15/2016
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7. Dohoda o užívání účastnické přípojky televizního kabelového rozvodu
Starosta obce informoval o nutnosti aktualizovat dohody o užívání účastnické přípojky
kabelového rozvodu. Dohoda byla rozeslána zastupitelům obce a zároveň projednána na radě
obce. Všechny připomínky byly konzultovány a doplněny do nové dohody. V tomto bodě byla
projednána i výše provozního poplatku KTR na rok 2017. V současné době dochází
k rozšiřování programové nabídky. To vše je spojené s vyššími náklady na provoz současného
kabelového rozvodu. V dnešní době některé společnosti, např. Markíza a FTV Prima,
zpoplatňují své služby, a tak jsme nuceni za jejich programovou nabídku platit. V současné
době je naše cena za kabelové připojení 696 Kč/rok (58 Kč /měsíc). To nestačí na pokrytí
veškerých nákladů, a proto doporučujeme zastupitelstvu obce navýšit roční poplatek za příjem
kabelového vysílání od 1.1.2017 na 960 Kč/rok. (80 Kč /měsíc navýšení o 22 Kč na měsíc)
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Soběchleby schvaluje dohodu o užívání účastnické přípojky televizního
kabelového rozvodu s platností od 1.1.2017
2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu dohody dle bodu 1
3. Zastupitelstvo obce schvaluje od 1.1.2017 provozní poplatek ve výši 960 Kč/rok
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8. Stanovení výše místních poplatků na rok 2017
Předsedající seznámil přítomné občany s výší místních poplatků pro rok 2017. Na schůzi rady
obce i na poradě zastupitelů obce bylo rozhodnuto, že podle předložených výsledků
o hospodaření a nakládání s odpady v letošním roce se nebudeme měnit výše poplatku
za komunální odpad. Tzn. že v roce 2017 zůstává částka 480 Kč/rok/osobu
U stočného zůstává stejná sazba za m3 jako v letošním roce tj. 11,50 Kč včetně DPH.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska.
Ing. Jana Kučerová, zastupitelka obce – vznesla dotaz, proč se neschvalují všechny místní poplatky, ale
jen vybrané. Navrhuje, aby usnesení bylo doplněno o bod č. 3, tj. že ostatní poplatky zůstávají ve stejné
výši.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce, odpověděl, že v tomto bodě stanovujeme pouze poplatky, jejichž
náklady jsou proměnné v závislosti na množství a jiných věcech. Do bodu můžeme doplnit, že ostatní
místní poplatky zůstávají ve stejné výši jako v roce 2016.

Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Soběchleby schvaluje pro rok 2017 výši poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
480 Kč/rok/osoba, tzn., zůstává beze změny.
2. Zastupitelstvo obce Soběchleby schvaluje pro rok 2017 výši sazby stočného za m3 11,50 Kč včetně
DPH, tzn., zůstává beze změny.
3. Zastupitelstvo obce Soběchleby schvaluje ostatní místní poplatky pro rok 2017 ve stejné výši, jako
byly v roce 2016.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

9. Vytápění v objektu č.p. 39
Starosta obce informoval o nutnosti změnit způsob vytápění v budově č.p. 39. Rada obce
rozhodla o krbovém vytápění z důvodu dobré dostupnosti dřeva. Byla zpracována cenová
nabídka a předložena na poradě zastupitelů obce. Tato nabídka byla poslána i všem
zastupitelům obce, aby se mohli seznámit se všemi náležitostmi.
Ing. Jana Kučerová, zastupitelka obce – vznesla dotaz na efektivnost navrženého vytápění.
p. Stanislav Pírek, zastupitel obce – odpověděl, že navržené vytápění je určitě výkonnější
a úspornější, než to, co se používá v současné době.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby schvaluje pořízení krbového vytápění do objektu č.p. 39 v částce
90.000 Kč bez DPH, která bude hrazena z hospodářské činnosti.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

10. Různé
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce, informoval o vyšším zůstatku na běžném účtu a navrhl splacení
některého z úvěrů.
Ing. Jana Kučerova, zastupitel obce – řekla, že by nebylo dobré použít všechny finanční prostředky
na splacení úvěru. Bylo by dobré ponechat si finanční rezervu na budoucí investice.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce, vyjedná se současným poskytovatelem úvěru výhodnější podmínky
a připraví je na nejbližší zasedání zastupitelstva. Pokud Česká spořitelna nabídne výhodnější podmínky
na refinancování současných úvěrů, budeme se snažit o splacení nevýhodného úvěru, na které
použijeme pouze polovinu našich finančních prostředků.

11. Diskuse
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
12. Usnesení - rekapitulace výsledků jednání z 15. zasedání ZO
Usnesení – rekapitulaci výsledků jednání z 15. zasedání zastupitelstva provedl pan Petr
Pečánka, člen ZO.

13. Závěr
Předsedající závěrem poděkoval všem přítomným za účast na 15. zasedání zastupitelstva obce,
pozval občany na Vánoční výstavu a popřál pěkný zbytek večera.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19:00 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 15. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rekapitulace výsledků jednání z 15. zasedání ZO

Zápis byl vyhotoven dne: 24.11.2016

Zapisovatelka:
Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................

Starosta:

.............................................. dne ...........................................

