ZÁPIS
z 18. zasedání Zastupitelstva obce S o b ě c h l e b y, které se konalo dne
15.června 2017 od 19:00 hodin v sále kulturního domu v Soběchlebích čp. 123
1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Soběchleby (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19,05 hodin starostou obce Ing. Miloslavem Jančíkem (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst.
1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Soběchleby zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 7.6.2017 do 15.6.2017. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze konstatoval, že z prezenční listiny (příloha 1) je přítomno 11 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Josefa Kotase a p. Zdeňka Zapletala, zapisovatelku
paní Karlu Nevyjelovou.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby určuje ověřovatele zápisu pana Josefa Kotase a pana Zdeňka Zapletala
a zapisovatelku paní Karlu Nevyjelovou.
Výsledek hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

pro

N
N
N
N

proti

Zdržel se

3. Schválení programu 18. zasedání zastupitelstva obce
Program zasedání zastupitelstva obce byl zaslán všem zastupitelům obce. Tento program byl
v souladu s informací o konání zasedání zastupitelstva obce zveřejněn na úřední desce.
Do programu zastupitelstva byl přidán bod 10) Oznámení o rezignaci na člena finančního výboru
a 11) Pořízení kompostéru do domácností
Navržený
program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu 18. zasedání zastupitelstva obce
Zpráva o činnosti rady obce a obecního úřadu
Účetní závěrka obce za rok 2016
Výsledky kontroly hospodaření obce za rok 2016
Závěrečný účet obce za rok 2016
Střednědobý výhled rozpočtu obce Soběchleby 2018-2020
Pořízení židlí do KD
Oznámení o rezignaci na člena finančního výboru
Pořízení kompostérů do domácnosti
Různé
Diskuse
Usnesení – rekapitulace výsledků jednání z 18. zasedání ZO
Závěr

V průběhu čtení programu zasedání zastupitelstva se dostavil (19:15) zastupitel obce pan Stanislav
Pírek.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby schvaluje následující program 18. zasedání zastupitelstva obce:
Výsledek hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

pro

N
N
N

proti

Zdržel se

4. Zpráva o činnosti rady obce a obecního úřadu
Předsedající předal slovo panu Zbyňkovy Mackovy, který informoval, že od posledního zasedání
zastupitelstva konaného 15.3.2017 proběhly dvě porady zastupitelů dne 29.5.2017 a 12.6.2017.
Rada obce zasedala čtyřikrát 27.3.2017, 24.4.2017, 22.5.2017, 8.6.2017.
Před hlasováním dal pan Macek možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko
vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce a obecního úřadu.
Výsledek hlasování: 12 Pro, proti 0, zdržel se 0.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

pro

proti

Zdržel se

N
N
N

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5. Účetní závěrka obce za rok 2016
Předsedající předal slovo paní Soni Zezulkové, která uvedla, Zastupitelstvo obce Soběchleby
schvaluje na základě vyhlášky 220/2013 účetní závěrku obce Soběchleby za rok 2016
sestavenou ke dni 31.12.2016.
Předložené podklady pro schválení účetní závěrky:
Rozvaha k 31.12.2016
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
Příloha k 31.12.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Inventarizační zpráva k 31.12.2016
Předkladatel podkladů: účetní obce, Jitka Švehlíková
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle §84 odst.2, písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: zastupitelstvo obce Soběchleby ve složení k datu
15.6.2017
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností
posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace obce Soběchleby.

Na základě schválení účetní závěrky, provede účetní obce přeúčtování výsledku hospodaření ve
schvalovacím řízení z účtu 431 na účet 432 - výsledek hospodaření minulých účetních období.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, tzn.částka, která bude přeúčtována je Kč
1 894.879,20. Tento výsledek hospodaření se skládá z výsledku hospodaření hlavní činnosti
tj.částky Kč 1 770.974,48 tato částka se týká rozpočtového hospodaření a dále z výsledku
hospodaření hospodářské činnosti, který je 123.904,72 korun, v hospodářské činnosti jsou
zahrnuty činnosti pohostinsví, masna, kuchyň, koupaliště, pronájem bytu a nebytových prostor
v č.p. 39 a zpracování účetnictví.
Před hlasováním dala paní Zezulková možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016 sestavenou ke dni 31.12.2016
Výsledek hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva
obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

pro

proti

Zdržel se

N
N
N

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6. Výsledky kontroly hospodaření obce za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Soběchleby za rok 2016 byla zpracována
na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 29.9.-30.9. 2016
a na základě výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 9.5.-10.5. 2017.
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle §42 zákona č.128/2000 Sb.
o obcích, v platném znění a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění /dále jen zákona
č.420/2004 Sb./ Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování zprávy o výsledku
hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 10.5.2017
Závěrem přezkoumání hospodaření obce Soběchleby za rok 2016 je, nebyly zjištěny chyby
a nedostatky §10 odst. 3 písm. a zákona č. 420/2004 Sb.

Před hlasováním dala paní Zezulková možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby schvaluje výsledky kontroly hospodaření obce za rok 2016
Výsledek hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

pro

proti

Zdržel se

N
N
N

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7. Závěrečný účet obce za rok 2016
Závěrečný účet obce musí dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, § 43 projednat zastupitelstvo
obce do 30. 6. následujícího roku. Obsah závěrečného účtu je dán zákonem č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech dle § 17 ve znění pozdějších předpisů. Závěrečný účet je dokument,
který přehledně shrnuje veškeré údaje o hospodaření v obci v uplynulém kalendářním roce.
Návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn nejméně 15 dnů před jeho projednáním
v zastupitelstvu, což bylo splněno, byl vyvěšen na úřední desce od 30.5.2017 do 15.6.2017.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby schvaluje závěrečný účet obce Soběchleby za rok 2016 se souhlasem
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
Výsledek hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří

pro

N

proti

Zdržel se

Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

N
N

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8. Střednědobý výhled rozpočtu obce Soběchleby 2018-2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018-2020 byl projednán na schůzi finančního
výboru a na poradě zastupitelstva.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu musí být zveřejněn 15 dnů před jeho projednáním
v zastupitelstvu, což bylo splněno, byl vyvěšen na úřední desce od 29.5.2017.- 15.6.2017
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko nebylo vzneseno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Soběchleby na rok
2018 - 2020
Výsledek hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 2.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

pro

proti

Zdržel se

Z

N
N
N

Z

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

9. Pořízení židlí do KD
Na radě obce a na poradě zastupitelů obce se řešila problematika nevyhovujících židlí v KD
Soběchleby. Byly rozeslány poptávky a na základě přišlých nabídek byl vyhodnocen odběr
konferenčních židlí ISO N od firmy Office DEPOT v počtu 120 ks. Cena za jednu židli v šedé
barvě je 449,-Kč vč. DPH
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska.
P. Soňa Zezulková, zastupitel obce upozornila, že jsou židle širší a musí se s tím počítat v případě konání akcí,
usazení ke stolu.
Ing. Jana Kučerová, zastupitel obce uvedla, že je mají v práci a nemají dlouhou trvanlivost.

Ing. Miloslav Jančík, starosta obce uvedl, že stav židlí je havarijní, cena dřevěných židlí vysoká, takové
množství by se nekoupilo najednou, nebyly by stejné. Výhodou je jejich skládání na sebe.

Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby :
1. s c h v a l u j e pořízení konferenčních židlí ISO N od firmy Office DEPOT v počtu 120 ks
2. p o v ě ř u j e starostu obce realizaci nákupu
Výsledek hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 1.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

pro

proti

Zdržel se
Z

N
N
N

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

10. Oznámení o rezignaci na člena finančního výboru
Dne 12. června se vzdala Ing. Jana Kučerová funkce člena finančního výboru. Rezignaci
oznámila jak předsedovi finančního výboru, tak i starostovi obce. K tomuto rozhodnutí nejde
nikomu nijak bránit, a proto její rozhodnutí přijímáme. Starosta obce poděkoval Ing. Janě
Kučerové za její dosavadní práci ve finanční výboru.
Pokud někdo nemá ze zastupitelů obce návrh na nového člena finančního výboru, nechal bych
doplnění nového člena na nejbližší zasedání zastupitelstva obce.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby :
1. b e r e n a v ě d o m í odstoupení člena finančního výboru Ing. Jany Kučerové
2. s c h v a l u j e doplnění nového člena finančního výboru na nejbližší zasedání zastupitelstva obce
Výsledek hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 2.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana

pro

proti

Zdržel se

Z

Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

N
N
N
Z

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

11. Pořízení kompostérů do domácnosti
Na VH Mikroregionu Záhoří - Helfštýn, byl představen projekt na získání kompostérů do
domácnosti. Rada obce navrhla udělat průzkum, zda veřejnost by o tyto kompostéry měla
zájem. Ze 180 domácností ke dni zastupitelstva bylo odevzdáno 60 průzkumových lístků
se zájmem o kompostéry do domácnosti.
Na poradě byli zastupitelé s projektem seznámeni.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska.
P. Soňa Zezulková, zastupitel obce navrhla, aby informace o pořízení kontejneru bylo vyhlášeno místním
rozhlasem a občané informování prostřednictvím KT.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce uvedl, že se s informací o pořízení kontejnerů vyhlášením a prostřednictvím
KT počítá. Informoval, že je možnost při určitém odběru kompostérů výhodnější nákup šťěpkovacího stroje.
Ing. Jana Kučerová, zastupitel obce se dotazovala, kolik by stál šťěpkovací stroj.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce odpověděl, cca do výše 200 000 Kč. Z pořizovací částky by byla naše
spoluúčast 15 %. Nákup štěpkovacího stroje je podmíněn vyšším odběrem kompostérů objednaných pro naší
obec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby :

1. s c h v a l u j e pořízení kompostérů do domácnosti a pořízení štěpkovacího stroje
2. p o v ě ř u j e radu obce jednáním a rozhodováním ve věci pořízení domácích kompostérů
do domácností a pořízení štěpkovacího stroje
Výsledek hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

pro

N
N
N

proti

Zdržel se

12. Různé
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce seznámil upravené programy KT a informoval, že došlo k vyjmutí lesa
v blízkosti rod. domků z důvodu nové bytové výstavby pod koupalištěm. Informoval o otevření koupaliště.
Ing. Jana Kučerová, zastupitel obce po diskusi s pronájmem koupaliště na závěr uvedla, že pro příště vždycky
podepsat smlouvu a teprve může být započatá činnost pronajimatele (nikdy ne bez smlouvy).
P. Zdeněk Zapletal, zastupitel obce se dotazoval, jestli je pravda, nájemce koupaliště bude platit pronájem až
o měsíc později, zaujala jej plná moc k podpisu smlouvy.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce uvedl, dohodli jsme se na pozdější platbě, před otevřením měl náklady na
opravy, které hradil. Plná moc je nejen k podpisu smlouvy, ale i k provozování koupaliště.
P. Erika Juráňová,občan obce,se dotazovala, jak pokročila její žádost na vybudování zpomalovacích pruhu
nebo podobného zařízení omezující rychlost v části obce od hřbitova ke škole směr Dolní Nětčice. Uvedla, že
nejhorší situace je ve všední dny v době od 5:30, kdy jezdí do ZD auta a traktory.
p. Eva Kratochvílová, občan obce, konstatovala, že družstevní stroje jezdí až kolem7 hodiny ráno. Ptala se,
proč se odvezly kontejnery na biologický odpad od koupaliště a upozornila na nefunkční infokanál.
P. Stanislav Pírek, zastupitel obce, nebylo by špatné investovat do semaforu, finančně náročné
Ing. Jana Kučerová, zastupitel obce uvedla, jestli není možnost dotačních titulu na bezpečnost provozu v obci
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce, odpověděl, že dá podnět na policii ČR na rychlost aut v obci převážně
v ranních hodinách v týdnu. Zjistí, jestli nebude vypsaná dotace přes Mikroregion bezpečnost na vozovkách.
bio kontejner se vrátí jeden ke koupališti. Infokanál vypadl, zítra dojde k připojení.
P. Soňa Zezulková, zastupitel obce, se dotazoval, v jaké fázi je smlouva s farností na opravu střechy kostela
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce, odpověděl, že smlouva je připravena
P. Soňa Zezulková, zastupitel obce, při schvalování smluv má být jasné co má řešit rada a co zastupitelé
Ing. Jana Kučerová, zastupitel obce uvedla, že na minulém zastupitelstvu byl pověřen starosta k podpisu
smlouvy

13. Diskuse
Do diskuse se nikdo nepřihlásil, proběhla už v bodě různé
14. Usnesení - rekapitulace výsledků jednání z 18. zasedání ZO
Usnesení – rekapitulaci výsledků jednání z 18. zasedání zastupitelstva provedl p. Zdeněk Zapletal,
člen ZO.
15. Závěr
Předsedající na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast na 18. zasedání zastupitelstva obce,
všem členům zastupitelstva obce, členům rady, členům výborů ZO a komisi RO a občanům, kteří
pomohli jakoukoliv činností k rozvoji naší obce.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20:25 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 18. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rekapitulace výsledků jednání z 18. zasedání ZO

Zápis byl vyhotoven dne: 15.6.2017
Zapisovatelka: Karla Nevyjelová
Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................

Starosta:

.............................................. dne ...........................................

