Zápis
z 43. schůze Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konalo v pondělí dne
12.12. 2016 od 18:30 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 43. schůze RO kontrola zápisu 42. schůze RO
2. Přerušení provozu MŠ v období vánočních svátků
3. Smlouvy k refinancování úvěrů
4. Žádost o věcný dar na turnaj ve florbale
5. Rozpočtové opatření č.16/2016
6. Smlouva o poskytnutí dotace
7. Informace starosty
- Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace Kanalizace Soběchleby stoka
AK, AK1
- Akcie VAK
8. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 43. schůze RO a kontrola zápisu 42. schůze RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
43. schůze RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 42. schůze RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a RO
vzala zápis na vědomí.
2. Přerušení provozu MŠ v období vánočních svátků
Rada obce projednala žádost ředitele ZŠ a MŠ Soběchleby o přerušení provozu v MŠ ve dnech
23.12.2016, 27.12.2016 až 30.12 2016 a 2.1. 2017.
Rada obce schvaluje přerušení provozu v uvedeném období
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
3. Smlouvy k refinancování úvěrů
Radě obce byly zaslány od České spořitelny, a.s. dva dodatky a návrh smlouvy k současným
úvěrům. Ve všech úvěrech dojde ke snížení úrokových sazeb pod 1% se zachováním původní
délky splatnosti. Rada obce bere na vědomí Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0290223439 ze
dne 28.12.2009, Dodatek č. 1. ke smlouvě o úvěru č. 0290377489 ze dne 3.5.2010 a Smlouvu o
úvěru č. 0430728499 a předává k projednání na zasedání zastupitelstva obce.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0

4. Žádost o věcný dar na turnaj ve florbale
RO projednala žádost o věcný dar na turnaj ve florbale ve výši do 3.000 Kč, který se uskuteční
17.12.2016 v místní tělocvičně.
Rada obce schvaluje finanční spoluúčast obce na turnaji ve florbale do výše 3.000 Kč.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
5. Rozpočtové opatření č.16/2016
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č. 16/2016
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0,
6. Smlouva o poskytnutí dotace
Rada obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace od obce Radotín na provoz
ZŠ a MŠ Soběchleby ve výši 49.113,- Kč
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

7. Informace starosty
- Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace Kanalizace Soběchleby stoka
AK, AK1 – starosta obce předložil radě obce cenovou nabídku na zpracování projektové
dokumentace výše uvedené stavby. Rada obce schvaluje cenovou nabídku a pověřuje
starostu obce k vypracování smlouvy a předložení na příští schůzi rady obce. Zároveň,
ukládá starostovy obce zjistit, jestli v ceně bude proveden i autorský dozor.
-

Akcie VAK – radě obce byl opětovně předložen návrh na odkup akcii od společnosti
Česká infrastrukturní. Rada obce projednala odkup akcii od společnosti Česká
infrastrukturní a doporučuje zastupitelstvu obce schválit odkoupení akcií zpět do
vlastnictví obce

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 20.30 hodin

Zapsal: Miloslav Jančík
V Soběchlebích, 12.12. 2016
Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

