Zápis
z 54. schůze Rady obce S o b ě c h l e b y, která se konala v pondělí dne
31.07. 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 54. schůze RO kontrola zápisu 53. schůze RO
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 6/2017
3. Organizační zajištění Soběchlebských hodů včera a dnes 2017
4. Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace opravy místní komunikace
5. Rozpočtová změna č.6/2017
6. Žádost o souhlas s oplocením pozemků 106/2 a 106/3
7. Žádost SDH Soběchleby o věcný dar na pohárovou soutěž mladých hasičů
8. Informace starosty
9. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 54. schůze RO a kontrola zápisu 53. schůze RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
54. schůze RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 3; Proti: 0; Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 53. schůze RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a RO
vzala zápis na vědomí.
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 6/2017
Rada obce vzala na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce k 30.6.2017.
Pro: 3; Proti: 0; Zdržel se: 0
3. Organizační zajištění Soběchlebských hodů včera a dnes 2017
RO byla informována Komisí pro společenské záležitosti o návrhu programu na Soběchlebské
hody včera a dnes 2017 a jejich organizační zabezpečení. Rada obce schvaluje program a
organizační zajištění Soběchlebských hodů.
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0
4. Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace opravy místní komunikace
Starosta obce informoval radu obce o připravovaných výzvách, které budou vyhlášeny na
přelomu roku na opravu místních komunikací. K tomu abychom se mohli do vypsaných
dotačních výzev přihlásit musíme mít připravenou projektovou dokumentaci. Starosta obce
rozeslal RO nabídku pana Ing. Roberta Šimka na zpracování této projektové dokumentace, která
činí 28.435 Kč s DPH. Rada obce schvaluje zpracováním projektové dokumentace opravy
místní komunikace pana Ing. Roberta Šimka, IČO:73965952 v celkové výši 28.435 Kč. Rada
obce pověřuje starostu obce k zaslání objednávky panu Šimkovi.
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0

5. Rozpočtová změna č.6/2017
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh rozpočtové změny č.6/2017
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0
6. Žádost o souhlas s oplocením pozemků 106/2 a 106/3
Rada obce projednala žádost o oplocení pozemků s parcelním číslem 106/2 a 106/3
v k.ú.Soběchleby. Rada obce neschvaluje oplocení pozemku č.p. 106/3 z důvodů vyhlášeného
záměru na jeho prodej. RO pověřuje starostu obce k vyrozumění žadatele o zamítnutí oplocení
pozemku.
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0
7. Žádost SDH Soběchleby o věcný dar na pohárovou soutěž mladých hasičů
Rada obce projednala žádost SDH Soběchleby o věcný dar v hodnotě do 3.500 Kč na 19. ročník
soutěže mladých hasičů, která se uskuteční 2. září 2017.
Rada obce schvaluje nákup věcného daru v hodnotě do 3.500 Kč.
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0
8. Informace starosty
- starosta obce přečetl poděkování Mysliveckého spolku HUBERT Soběchleby za poskytnutí
sponzorského daru na dětský den, který se konal 8.7.2017 na chatě mysliveckého spolku.
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 20:35 hodin

Zapsal: Miloslav Jančík
V Soběchlebech, 31.07. 2017
Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

