Zápis
z 52. schůze Rady obce S o b ě c h l e b y, která se konala ve čtvrtek dne
8.06. 2017 od 19:00 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebech čp.141
Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Mgr. Břetislav Kratochvíl, Zdeněk Polcer
Omluveni: Zbyněk Macek, Soňa Zezulková
Program:
1. Zahájení – schválení programu 52. schůze RO kontrola zápisu 51. schůze RO
2. Smlouva o pronájmu a provozu Areálu koupaliště
3. Dopravní situace
4. Žádost o věcný dar do tomboly Rybářského spolku Soběchleby
5. Žádost o věcný dar do tomboly MS Hubert Soběchleby
6. Žádost o věcný dar na turnaj v malé kopané TJ Sokol Soběchleby
7. Rozhodnutí k trvalému odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa
8. Rozpočtová změna č.5/2017
9. Bio-kompostéry
10. Příprava na řádné zasedání zastupitelstva obce
11. Informace starosty - Zadání územního plánu Soběchleby
12. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 52. schůze RO a kontrola zápisu 51. schůze RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
52. schůze RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 3; Proti: 0; Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 51. schůze RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a RO
vzala zápis na vědomí.
2. Smlouva o pronájmu a provozu Areálu koupaliště
K tomuto bodu programu byl pozván jako host pan Jiroušek. Na základě plné moci se tohoto
jednání zúčastnil pan Kučera. Návrh smlouvy byl všem zaslán elektronickou poštou. V průběhu
jednání došlo k úpravě konečného znění smlouvy o pronájmu a provozu Areálu koupaliště.
RO schvaluje smlouvu o pronájmu a provozu Areálu koupaliště a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
Pro: 3; Proti: 0; Zdržel se: 0
3. Dopravní situace
Rada obce bere na vědomí dopis, který upozorňuje na problematikou dopravní situace na silnici
v úseku od ZŠ Soběchleby směrem ke kostelu. Starosta obce podotkl, že už se dříve v této věci
zahájili kroky, které by měli přispět k uklidnění stávající dopravní situace. Navržená varianta se
zpomalovacími retardéry není příliš doporučována z důvodů zvýšení hluku a způsobení
silnějších otřesů v domech, které jsou v blízkosti zmíněné komunikace.
Rada obce pověřila starostu obce k vyrozumění a upozornění dopravců, aby v této části obce
dodržovali pravidla silničního provozu. Pokud se situace neuklidní bude se RO nadále touto
problematikou zabývat.
Pro: 3; Proti: 0; Zdržel se: 0

4. Žádost o věcný dar do tomboly
RO projednala žádost Rybářského spolku Soběchleby o věcný dar do tomboly na rybářské
závody.
Rada obce schvaluje nákup věcného daru do výše 500 Kč.
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0
5. Žádost o věcný dar do tomboly MS Hubert Soběchleby
RO projednala žádost Mysliveckého spolku HUBERT Soběchleby o věcný dar do tomboly na
dětský den, který se uskuteční 8.7.2017 na chatě mysliveckého spolku.
Rada obce schvaluje nákup věcného daru do výše 4.000 Kč.
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0
6. Žádost o věcný dar na turnaj v malé kopané TJ Sokol Soběchleby
RO projednala žádost TJ Sokol Soběchleby o věcný dar do turnaje v malé kopané.
Rada obce schvaluje nákup věcného daru do výše 2.000 Kč.
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0
7. Rozhodnutí k trvalému odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa
Rada obce bere na vědomí rozhodnutí k trvalému odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa
parc.č. 454/4 o výměře 1431 m² v k.ú. Soběchleby.
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0
8. Rozpočtová změna č.5/2017
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh rozpočtové změny č.5/2017
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0
9. Bio-kompostéry
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce, že obce Mikroregion Záhoří – Helfštýn se
společně zapojují do vyhlášeného dotačním titulu, který umožňuje získání bio-kompostérů pro
občany obce. Mezi občany obce bude rozeslán dotazník s informací, jestli občané o tyto biokompostéry mají zájem. Výsledky průzkumu budou k dispozici na řádném zasedání
zastupitelstva obce.
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0
10. Příprava na řádné zasedání zastupitelstva obce
Rada obce projednala a schvaluje navržený program 18.zasedání zastupitelstva obce, které se
uskuteční ve čtvrtek 15.6.2017 od 19,00 hodin v sále KD Soběchleby.
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0
11. Informace starosty – Zadání územního plánu Soběchleby
Starosta obce informoval o průběhu pořízení územního plánu Soběchleby. Od 8.6.2017 je
vyvěšeno na úřední desce Zadání územního plánu Soběchleby.
12. 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 21:15 hodin

Zapsal: Miloslav Jančík
V Soběchlebech, 08.06. 2017
Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

