Zápis
z 55. schůze Rady obce S o b ě c h l e b y, která se konala v pondělí dne
28.08. 2017 od 19:00 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebech čp.141
Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Mgr. Břetislav Kratochvíl, Zdeněk Polcer, Zbyněk Macek,
Soňa Zezulková
Program:
1. Zahájení – schválení programu 55. schůze RO kontrola zápisu 54. schůze RO
2. Městský úřad Lipník nad Bečvou vydává společný souhlas č.37/2017
3. Oznámení o škodné události číslo 6230868
4. Žádost o prodej stavební parcely na k.ú. Soběchleby
5. Oznámení o zahájení řízení o odstranění terénních úprav
6. Směrnice k zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu
7. Soběchlebský Š-krpál
8. Žádost o příspěvek MŠ Soběchleby na nákup výtvarných potřeb pro děti MŠ
9. Žádost o zakoupení dětský her do školní družiny
10. Rozpočtová změna č.7/2017
11. Odstoupení od smlouvy o pronájmu a provozu areálu koupaliště
12. Příprava na 19. zasedání zastupitelstva obce
1. Zpráva o činnosti rady obce a obecního úřadu
2. Povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro základní školu Soběchleby na školní rok
2017/2018
3. Povolení výjimky z nejnižšího počtu dětí pro mateřskou školu Soběchleby na školní rok
2017/2018
4. Dodatek č.1 Ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého
kraje
5. Prodej pozemku p.č. 106/3
6. Prodej části pozemku p.č. 867/2 a části pozemku 437/3
7. Prodej pozemku p.č. 462/34
8. Prodej části pozemku p.č. 767/1
9. Prodej pozemku p.č. 437/15
10. Změna č.2 územního plánu
13. Informace starosty
- Aktualizace ceníku SSO Soběchleby
- SSO Soběchleby
- Smlouva ENRGIE
- Pozemky p.č. 425/4 a p.č. 897/6 v k.ú. Soběchleby
- Výměna skel v MŠ
14. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 55. schůze RO a kontrola zápisu 54. schůze RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
55. schůze RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 54. schůze RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a RO
vzala zápis na vědomí.

2. Městský úřad Lipník nad Bečvou vydává společný souhlas č.37/2017
RO bere na vědomí společný souhlas č. 37/2017 vydaný Městským úřadem Lipník nad Bečvou.
3. Oznámení o škodné události číslo 6230868
Starosta obce informoval RO o vzniklé škodě po vichřici na budově tělocvičny. Škodná událost byla
nahlášena na pojišťovnu a proběhla oprava střechy tělocvičny. RO vzala zprávu o vzniklé škodě na
vědomí.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
4. Žádost o prodej stavební parcely na k.ú. Soběchleby
Rada obce bere na vědomí žádost pana Marka Škrabala o stavební parcelu v katastru obce Soběchleby.
Rada obce pověřuje starostu k vyrozumění žadatele, že v současné době připravujeme pozemky určené
ke stavbě. Žádost bude zařazena do pořadníku čekatelů o stavební parcelu.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
5. Oznámení o zahájení řízení o odstranění terénních úprav
RO bere na vědomí oznámení Městského úřadu Lipník nad Bečvou o zahájení řízení o odstranění
terénních úprav ve výcvikovém středisku motoristů ´´Simře´´
6. Směrnice k zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu
Starosta obce předložil ke schválení Směrnici k zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu. Rada
obce po projednání schvaluje Směrnici k zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
7. Soběchlebský Š-krpál
RO schválila pomoc při organizačním zajištění akce a schválila finanční podporu běžeckého závodu
Soběchlebský Š-krpál.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
8. Žádost o příspěvek MŠ Soběchleby na nákup výtvarných potřeb pro děti MŠ
Rada obce schválila žádost MŠ Soběchleby nákup výtvarných potřeb pro děti MŠ ve výši 6.000 Kč
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
9. Žádost o zakoupení dětský her do školní družiny
Rada obce schválila žádost školní družiny při ZŠ a MŠ Soběchleby nákup hraček pro děti ve výši
4.000 Kč
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
10. Rozpočtová změna č.7/2017
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh rozpočtové změny č.7/2017
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

11. Odstoupení od smlouvy o pronájmu a provozu areálu koupaliště
Rada obce vzala na vědomí odstoupení od smlouvy o pronájmu a provozu Areálu koupaliště zaslaný
panem Kučerou.
12.

Příprava na 19. zasedání zastupitelstva obce
Rada obce projednala a připravila program na 19. zasedání zastupitelstva obce
1. Zpráva o činnosti rady obce a obecního úřadu
2. Povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro základní školu Soběchleby na školní rok
2017/2018
3. Povolení výjimky z nejnižšího počtu dětí pro mateřskou školu Soběchleby na školní rok
2017/2018
4. Dodatek č.1 Ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého
kraje
5. Prodej pozemku p.č. 106/3
6. Prodej části pozemku p.č. 867/2 a části pozemku 437/3
7. Prodej pozemku p.č. 462/34
8. Prodej části pozemku p.č. 767/1
9. Prodej pozemku p.č. 437/15
10. Změna č.2 územního plánu

13. Informace starosty
- Aktualizace ceníku SSO Soběchleby –starosta obce informoval, že současný ceník
neodpovídá výši nákladů na likvidaci odpadů. Proto byl tento ceník aktualizován se současným
ceníkem na odvoz odpadů ze SSO Soběchleby. RO schvaluje nový ceník odpadů.
- SSO Soběchleby – rada obce byla seznámena s aktuálně vypsanou dotací na dovybavení SSO
Soběchleby
- Smlouva ENRGIE PRO – rada obce schvaluje výpověď firmě Energie PRO ze smluv, které
má obec uzavřeny s touto firmou.
- Pozemky p.č. 425/4 a p.č. 897/6 v k.ú. Soběchleby – rada obce pověřila starostu obce
k zadání vypracování posudku k uvedeným parcelám, o které by měla obec zájem
odkoupit.
- Výměna skel v MŠ Soběchleby – starosta obce informoval o proběhlé výměně skel na oknech
MŠ Soběchleby

14. 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 21:45 hodin

Zapsal: Miloslav Jančík
V Soběchlebech, 28.08.2017
Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

