Zápis
z 53. schůze Rady obce S o b ě c h l e b y, která se konala v pondělí dne
26.06. 2017 od 19:00 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebech čp.141
Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Mgr. Břetislav Kratochvíl, Zbyněk Macek, Soňa Zezulková
Omluveni: Zdeněk Polcer
Program:
1. Zahájení – schválení programu 53. schůze RO kontrola zápisu 52. schůze RO
2. Žádost o vydání souhlasu s umístěním sídla Rybářského spolku Soběchleby na
Obecním úřadě
3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 5/2017
4. Žádost o věcný dar na dětský den – Horní Nětčice
5. Předcházení vzniku BRKO
6. Darovací smlouva Římskokatolické farnosti Soběchleby u Hranic na Moravě
7. Upomínkové předměty
8. Informace starosty
- Cenové nabídky na opravu střechy MŠ
9. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 53. schůze RO a kontrola zápisu 52. schůze RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
53. schůze RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 52. schůze RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a RO
vzala zápis na vědomí.
2. Žádost o vydání souhlasu s umístěním sídla Rybářského spolku Soběchleby na Obecním
úřadě
Rada obce projednala žádost Rybářského spolku Soběchleby o umístění sídla na Obecním úřadě
Soběchleby.
RO schvaluje umístění sídla Rybářského spolku Soběchleby na Obecním úřadě
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 5/2017
Rada obce vzala na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce k 31.5.2017.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
4. Žádost o věcný dar na dětský den
RO projednala žádost obce Horní Nětčice o věcný dar na dětský den.
Rada obce schvaluje nákup věcného daru do výše 500 Kč.
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
5. Předcházení vzniku BRKO

Rada obce na základě projeveného zájmu občanů Soběchleb projednala pořízení bio-kompostéru
do domácností v celkovém počtu 150 kusů a pořízení štěpkovacího stroje ve výši cca 150 tis. Kč.
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0,
6. Darovací smlouva Římskokatolické farnosti Soběchleby u Hranic na Moravě
Rada obce projednala znění darovací smlouvy. Rada obce schvaluje Darovací smlouvu s
Římskokatolickou farností Soběchleby u Hranic na Moravě a pověřuje starostu obce k podpisu
této smlouvy.
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0,
7. Upomínkové předměty
Rada obce projednala a schválila pořízení upomínkový předmětů určených k propagaci obce.
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0,
8. Informace starosty
- Cenové nabídky na opravu střechy MŠ – rada obce projednala a vzala na vědomí
cenové nabídky na opravu střechy MŠ Soběchleby. RO pověřila starostu obce v jednání
s oslovenými firmami, v jakém časovém horizontu jsou schopny realizovat opravu
střechy na budově MŠ Soběchleby.
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 20:55 hodin

Zapsal: Miloslav Jančík
V Soběchlebech, 26.06. 2017
Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

