ZÁPIS
z 19. zasedání Zastupitelstva obce S o b ě c h l e b y, které se konalo dne
13.září 2017 od 19:00 hodin v sále kulturního domu v Soběchlebech čp. 123

1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Soběchleby (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19,00 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 5.9.2017 do 13.9.2017. 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.

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Evu Tomáškovou a pana Petra Pečánku,
zapisovatelku paní Michaelu Jančekovou.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1. u r č u j e ověřovatele zápisu paní Evu Tomáškovou a pana Petra Pečánku a zapisovatelku paní
Michaelu Jančekovou.
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 19. 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.
V navrženém programu byly vynechány body programu od č. 9 do čísla 13, ve kterých se řešil
prodej pozemků. Celý program se posunul a některé body programu byly nahrazeny o body
programu č. 10. Odstoupení člena finančního výboru a o bod č. 11. Částečná revokace usnesení č.
14/1/14 ze dne 6.11.2014.
Navržený
program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
Schválení programu 19. zasedání zastupitelstva obce
Zpráva o činnosti rady obce a obecního úřadu
Změna č.2 územního plánu Soběchleby
Zadání územního plánu Soběchleby
Povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro základní školu Soběchleby
na školní rok 2017/2018
Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje
Směrnice k zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu
Odstoupení člena finančního výboru
Částečná revokace usnesení č. 14/1/14 ze dne 6.11.2014
Rozpočtová změna č.8/2017
Různé
Diskuse
Usnesení – rekapitulace výsledků jednání z 19. zasedání ZO
Závěr

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 následující program 19. zasedání zastupitelstva obce:
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. 2 bylo schváleno.

pro

N

N
N

N

proti

Zdržel se

4. Zpráva o činnosti rady obce a obecního úřadu
Předsedající předal slovo panu Zbyňku Mackovi, který informoval, že od posledního zasedání
zastupitelstva konaného 15.6.2017 proběhla jedna porada zastupitelů dne 4.9.2017. Rada obce
zasedala čtyřikrát 26.6.2017, 31.7.2017, 28.8.2017, 12.9.2017.
Před hlasováním dal pan Macek 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 zprávu o činnosti rady obce a obecního úřadu.
Výsledek hlasování: 11 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

N

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5. Změna č.2 územního plánu Soběchleby
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce o opatření obecné povahy změna č.2 územního plánu
Soběchleby, která se týká parcely číslo 245/1 v k.ú. Soběchleby (lokalita Zbelík).
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1. v y d á v á opatření obecné povahy: Změna č.2 územního plánu Soběchleby
Výsledek hlasování: 11 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

pro

N

proti

Zdržel se

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

N
N

N

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6. Zadání územního plánu Soběchleby
Předsedající přednesl o dalším kroku k pořízení územního plánu, tj. Zadání územního plánu obce
Soběchleby.
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 zadání územního plánu obce Soběchleby
Výsledek hlasování: 11 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

N

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7. Povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Soběchleby na školní
rok 2017/2018
Předsedající oznámil, že od 1. 9. 2017 bude mít pro školní rok 2017/2018 Základní škola
Soběchleby 110 žáků. Podle platné legislativy škola nesplňuje zákonem daný minimální počet
žáků na třídu. Je tedy na zřizovateli, jestli schválí ZŠ Soběchleby výjimku a tím i dofinancování
zbylých potřebných nákladů na řádný provoz ZŠ.
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 povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro základní školu Soběchleby na školní rok
2017/2018
Výsledek hlasování: 11 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

N

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje
Předsedající seznámil přítomné s Dodatkem č. 1 Ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.
Částka příspěvku zůstává v platnosti dle původní Smlouvy a činí 70,- Kč ročně na jednoho
obyvatele. Pro výpočet roční výše příspěvku v letech 2018 a 2019 je rozhodný počet obyvatel
poskytovatele k 1. 1. 2017 dle údajů zveřejněných Českým statistickým, který byl 593 obyvatel.
Konkrétně jde o částku 41.510 Kč.
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 Dodatek č.1 ke Smlouvě poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje
2. p o v ě ř u j e starostu obce k podpisu smlouvy dle bodu 1
Výsledek hlasování: 10 Pro, 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

pro

N

proti

Zdržel se

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

Z
N
N

N

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

9. Směrnice k zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu
Předsedající seznámil přítomné se Směrnici k zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu, která
byla schválena na schůzi rady obce dne 28.8.2017 pod číslem usnesení 6/55/17. Tato směrnice
upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a upřesňuje
uzavírání smluvních vztahů obce, jako veřejného zadavatele s dodavateli stavebních prací, dodávek
a služeb.
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 směrnici k zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu
Výsledek hlasování: 11 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

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

pro

N

N
N

N

proti

Zdržel se

10. Odstoupení člena finančního výboru
Dne 11. září 2017 se vzdala paní Soňa Zezulková funkce člena finančního výboru. Rezignaci
oznámila jak předsedovi finančního výboru, tak i starostovi obce. Touto cestou bych paní Soni
Zezulkové chtěl poděkovat za její dosavadní práci ve finanční výboru.
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 paní Soni Zezulkové

Výsledek hlasování: 8 Pro, proti 2, 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

N
P

P
N
N
Z
N

Usnesení č. 9 bylo schváleno

11. Částečná revokace usnesení č. 14/1/14 ze dne 6.11.2014
Jelikož došlo již k druhé rezignaci člena finančního výboru navrhl předsedající snížit počet členů
finančního výboru z 5 členů na počet 3, tento počet 5 byl stanoven na ustavujícím zasedání
zastupitelstva obce, proto bylo potřeba toto usnesení částečně revokovat.
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 částečnou revokaci usnesení č. 14/1/14 ze dne 6.11.2014, zrušení celé věty druhé:
„Oba výbory budou pětičlenné.“
2. s t a n o v í počet členů výboru
a) finančního
- 3 členy
b) kontrolního
- 5 členů

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 2, 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

N
P

P
N
N
Z
N

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

12. Rozpočtová změna č. 8/2017 – rozpočtové opatření č.8/2017
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtové změny, popsal čeho se rozpočtová změna
týká: v této rozpočtové změně je navýšení příjmů o 106.000 a výdajů o 106.000, eventuálně 406.000,
v případě, že bude schváleno navýšení dotace pro Základní školu a Mateřskou školu Soběchleby.
V příjmech je to,
-navýšení položky 1361 správní poplatky o 3.000
a navýšení položky 8115 o 403.000, což je zapojení části zůstatku na účtu z 31.12.loňského roku
Ve výdajích:
-Je to paragraf 3341 položka 5169 jsou to služby týkající se kabelové televize –navýšení o 12.000
Dále je to paragraf 3111 položka 5171 náklady na opravy v mateřské škole-navýšení o 48.000 je to
zasklívání oken na základě požadavku České školní inspekce
Další změna je u paragrafu 3639 položky 5132 jsou to výdaje na ochranné pracovní pomůcky
navýšení o 5.000
Další změna je u paragrafu 5512 požární ochrana – zde je to jen přesun z položky 5222 transfery
spolkům na položku 5132 ochranné pomůcky- jedná se o zásahové vybavení v částce 15.000
Potom je změna u paragrafu 6171 navýšení výdajů na platy a povinné zdravotní a sociální pojištění
je zde navýšení o 41.000
Poslední navýšení se týká paragrafu 3113 základní školy položky 5331 neinvestiční příspěvky
zřízeným příspěvkovým organizacím, je zde navýšení o 300.000 korun.
Navýšení je z důvodu, jelikož dle stavu k 31.8.2017 chybí na platy základní škole cca 180 tisíc, což
je rozdíl mezi zaslanou dotací na platy od státu k 31.8. a vyplacenými platy k 31.8. Dle nynějších
propočtů bude chybět k 31.12.2017 škole na platy cca 325 tisíc, včetně odvodů je to částka 442 tisíc,
z tohoto důvodu je v rozpočtové změny prozatím navýšení dotace o 300 tisíc, s tím že v prosinci
bude předložen aktuální stav, podle kterého bude dofinancováno, eventuálně nařízen odvod do
rozpočtu obce, ale tato situace je málo pravděpodobná.
Nyní dal předsedající prostor panu řediteli RNDr, Josefu Hájkovi, který zastupitelům rozeslal
materiály vysvětlující nedostatek finančních prostředků na mzdové náklady a blíže specifikoval
důvody požadovaného navýšení dotace.

RNDr. Josef Hájek, ředitel Základní školy a Mateřské školy v minulosti byl nucen snížit odměny na 50 %,
postupně je musel úplně zrušit, dále sdělil, že od 1.6.2012 do 1.1.2014 měli všichni zaměstnanci plat určený
v rámci rozpětí nejvyššího a nejnižšího stupně, tj. méně, než by jim náleželo podle délky praxe, aby se vešli do
objemu přidělených mzdových prostředků v roce 2012,2013 a 2014, tzn. bylo možné vyplácet nižší platy, než
bylo v tabulkách. Vlivem úsporných opatření v roce 2015 a dotace od ÚP, bylo možné v roce 2015 vyplatit
nenárokové složky platy. V roce 2016 došlo k dalším úsporám, úspora na platě školníka, dotace od ÚP. Počet
učitelů je snížen také na minimum, vše bylo zastupitelům rozesláno v tabulce.
Ing. Miloslav Jančík- navrhl, že výše dotace se schválí až na dalším zasedání zastupitelstva
RNDr. Josef Hájek, ředitel základní školy a mateřské školy obec informoval již v lednu o nedostatku financí,
bohužel tak brzy není nikdo schopen vyčíslit, jaká částka bude potřebná dofinancovat. Od 1.1.2018 by mělo
být nové financování školství, podle vyučujících hodin, nikoliv podle počtu žáků, jak je nyní.

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 rozpočtovou změnu č. 8/2017 ve výši Kč 106.000
2.n e s c h v a l u j e dotaci Základní škole a Mateřské škole Soběchleby na mzdové náklady roku 2017 ve
výši Kč 300.000, termín vyúčtování 15.1.2018

Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
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

pro

proti

Zdržel se

N
N
N

N

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

13. Různé
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce informoval o aktualizaci ceníku SSO z důvodu zvýšení nákladů, dále sdělil,
že do konce září bude odeslána výpověď smlouvy s firmou Energie Pro s.r.o., řeší se kanalizace-bude se žádat
o dotaci buď od Olomouckého kraje nebo z MŽP, proběhla výměna skel v MŠ-bylo nutné, jelikož to byla
závada uvedená v inspekční zprávě ČŠI. Pan xxxxxx, který jedná za pana xxxxxxx (panu xxxxxxxxxx bylo na

základě vyhlášeného záměru pronajato koupaliště), napadl smlouvu o pronájmu a provozu areálu koupaliště,
že je neplatná, jelikož pozemky nepatří obci, ale státu, z tohoto důvodu bylo schváleno odpuštění nájmu za
celou dobu pronájmu-pronájem činí 1000 korun měsíčně
P. Zbyněk Macek, zastupitel obce konstatoval, že smlouvu podepsal bez nátlaku a se stavem byl srozuměn,
měl dostatek času, aby se smlouvu seznámil.

14. Diskuse
Do diskuse se nikdo nepřihlásil, proběhla už v bodě různé
15. Usnesení - rekapitulace výsledků jednání z 19. zasedání ZO
Usnesení – rekapitulaci výsledků jednání z 19. zasedání zastupitelstva provedla paní Eva
Tomášková, člen ZO.

16. Závěr
Předsedající na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast na 19. 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 19. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rekapitulace výsledků jednání z 19. zasedání ZO

Zápis byl vyhotoven dne: 13.9.2017
Zapisovatelka: Michaela Jančeková
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

