Zápis
z 56. schůze Rady obce S o b ě c h l e b y, která se konala v úterý dne
12.09. 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 56. schůze RO kontrola zápisu 55. schůze RO
2. Žádost na poskytnutí věcného daru – Myslivecký spolek Hubert Soběchleby
3. Žádost o odkoupení ½ pozemku p.č. 523 v k.ú. Soběchleby
4. Odstoupení od smlouvy o pronájmu a provozu areálu koupaliště
5. Informace starosty
- SSO Soběchleby
- Výměna skel v MŠ Soběchleby
6. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 56. schůze RO a kontrola zápisu 55. schůze RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
56. 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. Žádost na poskytnutí věcného daru – Myslivecké sdružení Hubert
Rada obce projednala žádost MS Hubert Soběchleby o věcný dar a poskytnutí slevy z pronájmu
KD. Rada obce schválila věcný dar, který bude přichystán k vyzvednutí v místní restauraci. Rada
obce neschválila slevu z pronájmu kulturního domu Soběchleby.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
3. Žádost o odkoupení ½ pozemku p.č. 523 v k.ú. Soběchleby
Rada obce projednala žádost paní Drahomíry Pátkové o odkoupení 1/2 poloviny parcely č. 523
v k.ú. Soběchleby ve vlastnictví obce Soběchleby. Rada obce se rozhodla tento bod ponechat do
další schůze, s tím že si nechá zpracovat posudek a zjistí jaký je současný stav pozemku, o který
má žadatel zájem.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
4. Odstoupení od smlouvy o pronájmu a provozu areálu koupaliště
Rada obce se zabývala návrhem pana Kučery o podmínkách odstoupení od smlouvy o pronájmu
Areálu koupaliště. Rada obce nadále trvá na úhradě za plnění poskytovaných s užíváním
koupaliště, a to vodného, stočného a elektřiny vyplívající z nájemní smlouvy. Rada obce promíjí
nájemné za celou dobu pronájmu, které je stanoveno dle smlouvy o pronájmu 1000,- Kč za 1
kalendářní měsíc.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

5. Informace starosty
- Starosta obce přeposlal cenovou nabídku na pořízení nájezdových vah do Sběrného střediska
odpadů Soběchleby. Při nájezdové délce 7 metrů vychází tyto váhy cca 230. tisíc korun bez DPH.
Na pořízení nájezdových vah se nabízí dotační program na dovybavení sběrného dvora, kde je
možnost získat 85 % dotací z fondu Evropské unie. Při minimální výši způsobilých realizačních
výdajů 500 tis. Kč bez DPH. – zakoupením těchto vah bychom vyřešili přesnější vážení
odpadového materiálu
- starosta informoval radu obce, že již jsou odstraněny závady, které uvedla v inspekční zprávě
ČŠI, konečná cena opravy, tj. výměny 22 poškozených skel v MŠ je 47.875 vč.DPH
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 20:15 hodin

Zapsal: Miloslav Jančík
V Soběchlebech, 12.09.2017
Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

