Zápis
z 40. schůze Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konalo v pondělí dne
31.10. 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 40. zasedání RO kontrola zápisu 39. zasedání RO
2. Nová výsadba živého plotu v zahradě MŠ Soběchleby
3. Programová skladba kabelové televize Soběchleby
4. Smlouva na administraci závěrečného vyhodnocení akce na projekt Varovného
protipovodňového systému.
5. Rozpočtová změna č.13/2016
6. Žádost o věcný dar do MŠ Soběchleby
7. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 372/4 a p.č. 406/7 v k.ú. Soběchleby
8. Cenová nabídka na instalaci topení v objektu č.p. 39
9. Dohoda o ukončení smluv a o narovnání Česká infrastrukturní a.s.
10. Platový výměr zástupce ředitele Školní jídelny Soběchleby
11. Informace starosty
12. Pořízení stolových židliček
13. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 40. zasedání RO a kontrola zápisu 39. zasedání
RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh
programu 40. zasedání RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl
schválen.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 39. zasedání RO. K zápisu nebyly podány žádné
připomínky a RO vzala zápis na vědomí.
2. Nová výsadba živého plotu v zahradě MŠ Soběchleby
Starosta obce informoval RO o nabídkách na novou výsadbu živého plotu v zahradě
MŠ. RO výsadbu schvaluje, vybrala nabídku p. Juráně, thuje smaragt 120 cm/ 190
Kč/ ks. Starosta obce pověřuje Soňu Zezulkovou předjednáním termínu s p. Juráněm
a předáním informací.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
3. Programová skladba kabelové televize Soběchleby
Starosta obce seznámil RO s nabídkou programové změny kabelové televize. RO
schvaluje změnu programové skladby a současně navýšení poplatku na 960 ,-Kč/
rok.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0

4. Smlouva na administraci závěrečného vyhodnocení akce na projekt Varovného
protipovodňového systému.
Starosta obce zaslal RO smlouvu o administraci, RO smlouvu schvaluje a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
5. Rozpočtová změna č.13/2016
Starosta obce předložil RO rozpočtovou změnu č. 13/2016, RO předložený návrh
schvaluje, požaduje podrobnější rozepsání finančních pohybů ke schvalování
rozpočtových změn.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
6. Žádost o věcný dar do MŠ Soběchleby
RO schvaluje žádost MŠ o věcný dar - hračky a další pomůcky, v hodnotě do
10 000,- Kč
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
7. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 372/4 a p.č. 406/7 v k.ú. Soběchleby
Starosta obce předložil RO žádost pana Jančeka o pronájem části pozemku
k výsadbě ovocných stromů. RO bere žádost na vědomí a pověřuje starostu obce
prověřením stávajících nájemních smluv a skutečných stavů pronájmů pozemků
v dané lokalitě.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
8. Cenová nabídka na instalaci topení v objektu č.p. 39
Starosta obce předložil RO s cenovou nabídku na instalaci topení v pohostinství. RO
bere nabídku na vědomí a navrhuje ZO schválení nabídky.
9. Dohoda o ukončení smluv a o narovnání Česká infrastrukturní a.s.
RO bere dohodu na vědomí a předkládá k projednání ZO.
10. Platový výměr zástupce ředitele Školní jídelny Soběchleby
Starosta obce předložil RO ke schválení platový výměr zástupce ŠJ Soběchleby.
RO žádá dodat ke schválení pracovní smlouvu, mzdový výměr a pověření vedením.
Projednání odkládá na další zasedání RO.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0

11. Pořízení stolových židliček
Nabídka byla projednána na 39. zasedání RO. RO schvaluje nákup 56 ks židlí
v celkové ceně 13 000,- Kč
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0

12. Informace starosty
Starosta obce předložil RO možný harmonogram zasedání ZO a schválení rozpočtu.
S. Zezulková upozorňuje na nefunkčnost FV, který na přípravě rozpočtu stále
nepracuje, a proto jsou tyto termíny nereálné.
13. 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 ve 21.00 hodin

Zapsala: Soňa Zezulková
V Soběchlebích, 31.10. 2016
Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

