Zápis
z 39. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konalo v pondělí dne
10.10. 2016 od 19:00 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp.141
Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Mgr. Břetislav Kratochvíl, Soňa Zezulková, Zbyněk Macek
Omluven: Zdeněk Polcer

Program:
1. Zahájení – schválení programu 39. zasedání RO kontrola zápisu 38. zasedání RO
2. Smlouva o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem
3. Žádost o přerušení provozu v MŠ Soběchleby dne 27.10.2016
4. Dopis pana Výkrutíka st.
5. Žádost o koupi stavební parcely
6. Městský úřad Lipník nad Bečvou, stavební úřad vydává potvrzení č. 36/2016
7. Protokol o tematické kontrole provedené HZS OLK v objektu kulturního domu
Soběchleby 123
8. Oprava střechy spojovací chodby mezi objekty staré a nové základní školy Soběchleby
9. Pořízení stolových židliček
10. Posouzení cenových nabídek na vstupní dveře do hospody a vstupní dveře do bytu
11. Rozpočtová změna č.12
12. Dodatek ke smlouvě č. 100/1/671;200/1/671 – Obec Soběchleby
13. Dodatek ke Smlouvě č. 100/1/672;200/1/672 – ZŠ a MŠ Soběchleby
14. Informace starosty
- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Soběchleby za rok 2016
- Posouzení zdravotního stavu stromů a návrh opatření v zahradě MŠ
15. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 39. zasedání RO a kontrola zápisu 38. zasedání
RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
39. zasedání RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 38. zasedání RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a RO
vzala zápis na vědomí.
2. Smlouva o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem
Starosta obce předložil RO Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20 000,-.
Rada obce schvaluje smlouvou s OLK a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
3. Žádost o přerušení provozu dne 27.10.2016 v MŠ Soběchleby
Starosta obce předložil RO návrh ředitele ZŠ a MŠ Soběchleby o přerušení provozu
v MŠ dne 27.10.2016 z důvodu opravy topení.

RO žádost schvaluje.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
4. Dopis pana Výkrutíka st.
Starosta obce zaslal mailem RO dopis p. Výkrutíka, kde žádá starostu obce o
vyjádření vjezdu k RD p. Gomoly. Vzhledem k tomu, že p. Gomola neoznámil,
žádnou stavbu, není k čemu vyjádření zaslat.
RO bere dopis na vědomí.
5. Žádost o koupi stavební parcely
Starosta obce zaslal RO žádost p. Přikryla o koupi stavební parcely. V současné
době nemá obec k prodeji žádné stavební pozemky.
RO bere žádost na vědomí
6. Městský úřad Lipník nad Bečvou, stavební úřad vydává potvrzení č. 36/2016
RO bere potvrzení na vědomí
7. Protokol o tematické kontrole provedené HZS OLK v objektu kulturního domu
Soběchleby 123
Starosta obce informoval RO o kontrole kulturního domu s výsledkem – bez závad.
RO bere protokol na vědomí
8. Oprava střechy spojovací chodby mezi objekty staré a nové základní školy
Soběchleby
Starosta obce seznámil RO s nabídkou na opravu střechy spojovací chodby mezi
budovami ZŠ. Z oslovených firem poslal nabídku Martin Horáček, Horní Újezd 51;
753 53.
RO nabídku schvaluje.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
9. Pořízení stolových židliček
Starosta obce předložil RO nabídku na odkoupení 50 ks židlí.
RO bere tuto nabídku na vědomí.

10. Posouzení cenových nabídek na vstupní dveře do hospody a vstupní dveře do
bytu
Starosta obce předložil 4 cenové nabídky na výměnu vstupních dveří do hospody a
vstupní dveře do bytu.
RO nabídky posoudila a vybrala nabídku firmy OKNA MACEK a.s.
RO nabídku schvaluje
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
11. Rozpočtová změna č.12
RO požaduje zrušení výdaje na pořízení nových židlí, jelikož pořízení nových židlí
nebylo schváleno.
Ostatní položky rozpočtové změny schvaluje RO beze změny.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
12. Dodatek ke smlouvě č. 100/1/671;200/1/671 – Obec Soběchleby
13. Dodatek ke Smlouvě č. 100/1/672;200/1/672 – ZŠ a MŠ Soběchleby
Body 12. a 13. byly projednány současně
Starosta obce seznámil RO s dodatky smluv na dodávku elektrické energie firmy
Energie Pro.
RO bere dodatky na vědomí, pověřuje starostu obce přípravou projednání na ZO.
14. Informace starosty
o Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Soběchleby za rok 2016
Starosta obec seznámil RO se zápisem z kontroly
o Posouzení zdravotního stavu stromů a návrh opatření v zahradě MŠ
Starosta obec seznámil RO s posudkem o zdravotním stavu smrků na zahradě
MŠ – napadeni kůrovcem. Starosta obce navrhuje stromy skácet ještě v tomto
roce a nasadit novou výsadbu. Starosta obce nechá udělat cenovou nabídku na
vhodné rostliny.
15. Závěr
Po projednání všech bodů programu dal starosta obce členům rady prostor pro
podání připomínek nebo dotazů k ostatním záležitostem.
S. Zezulková – upozorňuje na nevhodné skladování mokré štěpky, kořenů a dřeva na
topení na nové dlažbě za KD, dlažba je nová a takto bude zničená.
Dále upozorňuje na způsob topení v KD, kdy se topí nevhodným materiálem a kouř
zamoří celou ulici, občané si potom stěžují, že nemohou větrat.
Žádné připomínky ani dotazy nebyly podány.

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

Jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin

Zapsala: Soňa Zezulková
V Soběchlebích, 10.10. 2016
Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

