Zápis
z 42. schůze Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konalo v pondělí dne
21.11. 2016 od 18:00 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp.141
Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Mgr. Břetislav Kratochvíl, Zdeněk Polcer
Omluveni: Soňa Zezulková, Zbyněk Macek

Program:
1. Zahájení – schválení programu 42. schůze RO kontrola zápisu 41. schůze RO
2. Smlouva o pronájmu
3. Dohoda o užívání účastnické přípojky televizního kabelového rozvodu
4. Žádost o příspěvek na Vánoční výstavu
5. Plán inventur na rok 2016
6. Stanovení výše odměny vedoucí školní jídelny
7. Aktualizace odpisového plánu obce
8. Informace starosty
9. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 42. schůze RO a kontrola zápisu 41. schůze RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
42. schůze RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 3; Proti: 0; Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 41. schůze RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a RO
vzala zápis na vědomí.
2. Smlouva o pronájmu políček pro zvěř
Rada obce projednala znění smlouvy o pronájmu políček pro zvěř, Mysliveckému spolku Hubert
Soběchleby na pozemku parc.č. 393/17 o výměře 4.400 m2, druh pozemku orná půda, zapsaného
na LV č. 10001 pro k.ú Soběchleby. Zároveň byla projednána výše nájmu za uvedený pozemek.
RO schvaluje smlouvu o pronájmu políček pro zvěř Mysliveckému spolku HUBERT
Soběchleby. RO schvaluje nájemné 10 Kč bez DPH za kalendářní měsíc. Rada obce pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy o pronájmu.
Pro: 3; Proti: 0; Zdržel se: 0
3. Dohoda o užívání účastnické přípojky televizního kabelového rozvodu
RO byl rozeslán návrh dohody o užívání účastnické přípojky televizního kabelového rozvodu
(dále TKR). RO projednala znění navržené dohody o užívání účastnické přípojky TKR a
doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení této dohody.
Pro: 3; Proti: 0; Zdržel se: 0

4. Žádost o příspěvek na Vánoční výstavu
RO projednala žádost Komise pro společenské záležitosti o finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč,
který bude použit na nákup vánoční výzdoby na Vánoční výstavu, která se uskuteční
27.11.2016. Rada obce schvaluje požadovaný finanční příspěvek do výše 3.000 Kč.
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0
5. Plán inventur na rok 2016
Starosta seznámil radu obce s plánem inventur na rok 2016 a složením jednotlivých komisí. RO
schvaluje navržené složení komisí pro jednotlivé inventury. Proškolení bude 12.12.2016.
RO pověřila starostu obce, aby členové inventarizační komise byli informováni o termínu
školení.
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0,
6. Stanovení výše odměny vedoucí školní jídelny
Starosta obce informoval radu obce o odměně, která náleží vedoucí školní jídelny paní Dagmar
Dohnalové za práci odvedenou v období konec měsíce června, červenec, srpen. V uvedených
měsících školní jídelna poskytovala své služby i pro cizí školská zařízení. Po přepočtu náleží
paní Dagmar Dohnalové odměna za vedení ve výši 3.500 Kč.
Rada obce schvaluje vedoucí školní jídelny odměnu ve výši 3.500 Kč
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0,
7. Aktualizace odpisového plánu obce - č. 4
Starosta obce předložil radě obce aktualizaci odpisového plánu /IČ: 12-ZŠ 198, IČ:1060Kanalizační stoka H, IČ:1063-Herní prvky MŠ Soběchleby, IČ:1064-Herní prvky Park
Soběcheby/
Rada obce schvaluje aktualizaci odpisového plánu
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0,
8.. Informace starosty
- starosta informoval RO, že by bylo dobré koupit várnici na horké nápoje, která by se v
zimním období využila při venkovních kulturních akcích. Pan Z. Polcer říká, že vojáci tyto
nádoby čas od času odepisují a bylo by dobré se poptat pana Zapletala, který by mohl mít
přehled, jestli se dají várnice odkoupit. Starosta obce řekl, že se pana Zapletala zeptá, jestli
existuje taková možnost varnice odkoupit.
-

Starosta obce informoval radu o zájmu pana Sobotky o koupení parcely, na které má
v současné době zahrádku. Rada obce rozhodla, že tento bod budou projednávat na
nejbližším možném zasedání rady obce. Starosta obce slíbil zaslání podkladů pro další
jednání.

9. 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

