Zápis
z 41. schůze Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konalo v pondělí dne
7.11. 2016 od 18:00 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp.141
Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Mgr. Břetislav Kratochvíl, Zdeněk Polcer, Soňa Zezulková,
Zbyněk Macek

Program:
1. Zahájení – schválení programu 41. schůze RO kontrola zápisu 40. schůze RO
2. Rozpočtová změna č.14/2016
3. Žádost o dotaci na provoz záchranné stanice v Bartošovicích
4. Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
5. Dopis radě obce – školní družina
6. Platový výměr vedoucí školní jídelny
7. Informace starosty
8. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 41. schůze RO a kontrola zápisu 40. schůze RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
41. schůze RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 40. schůze RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a RO
vzala zápis na vědomí.
2. Rozpočtová změna č.14/2016
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh rozpočtové změny č. 14/2016
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0,
3. Žádost o dotaci na provoz záchranné stanice v Bartošovicích
Rada obce projednala žádost záchranné stanice v Bartošovicích. Z důvodu nedostatku
finančních prostředků této žádosti neschvaluje a pověřuje starostu obce k odpovědi žadateli.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
4. Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Radě obce byla předložena kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
Touto smlouvou je upraven vztah kanalizační stoky vybudované na pozemcích parc.č. 867/2,
p.č.438/2 a p.č. 438/1 v k.ú. Soběchleby.
Rada obce po projednání schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské
sítě a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

5. Dopis radě obce – školní družina
Rada obce se zabývala dopisem podepsaný rodiče, kteří si stěžuji zřizovateli ZŠ a MŠ
Soběchleby na nevyhovující podmínky školní družiny v budově základní školy. Rada obce
bere dopis na vědomí a pověřuje starostu obce, aby dopis předal školské radě, která by dala
vysvětlení k tomuto problému.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0,
6. Platový výměr vedoucí školní jídelny
Rada obce projednala a schválila platový výměr vedoucí školní jídelny dle aktuální platové
třídy platné od 1.11.2016
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0,
7. Informace starosty
- starosta obce podal doplňující informaci k rozpočtovému opatření č. 13/2016
- Mikuláš 2016 – rada obce po projednání schválila věcný dar do 100 Kč na dítě
8. 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 19.45 hodin

Zapsal: Miloslav Jančík
V Soběchlebích, 21.11. 2016
Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

