Zápis
z 57. schůze Rady obce S o b ě c h l e b y, která se konala v pondělí dne
2.10. 2017 od 19:00 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebech čp.141
Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Mgr. Břetislav Kratochvíl, Zdeněk Polcer, Soňa Zezulková
Omluveni: Zbyněk Macek
Program:
1. Zahájení – schválení programu 57. schůze RO kontrola zápisu 56. schůze RO
2. Smlouva o nájmu nebytových prostor Dodatek č.1
3. Dodatek č.9 ke Smlouvě o odvozu a využití komunálních odpadů
4. Návrh opravy komunikace p. č. 867/1 v k.ú. Soběchleby
5. Rozpočtová změna č. 9/2017
6. Pasport veřejného osvětlení
7. Informace starosty
- Koupaliště
- Ukončení firmy MTM Bezuchov
- Znalecký posudek č 5113
8. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 57. schůze RO a kontrola zápisu 56. schůze RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
57. schůze RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 56. schůze RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a RO
vzala zápis na vědomí.
2. Smlouva o nájmu nebytových prostor Dodatek č.1
Rada obce projednala smlouvu se společností ARRIVA MORAVA a.s. o nájmu nebytových
prostor Dodatek č.1, která upravuje dobu trvání nájmu. RO schvaluje Dodatek č.1 - ukončení
nájemní smlouvy k 31.12.2017 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
3. Dodatek č.9 ke Smlouvě o odvozu a využití komunálních odpadů
S narůstajícím objemem plastů byly do obce pořízeny dva nové kontejnery. Na základě smlouvy
s firmou Biopas byl upraven počet vyvážených kontejnerů. Rada obce schvaluje dodatek č. 9 ke
Smlouvě o odvozu a využití komunálních odpadů. Pověřuje starostu obce k podpisu dodatku.
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
4. Návrh opravy komunikace p. č. 867/1 v k.ú. Soběchleby
Rada obce projednala situační výkres na opravu povrchu místní komunikace nacházející se na p.
č. 867/1 v k.ú. Soběchleby. Rada obce nemá k navržené situaci žádné výhrady a schvaluje
předložený grafický návrh na opravu místní komunikace.
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

5. Rozpočtová změna č. 9/2017
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh rozpočtové změny č.9/2017
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
6. Pasport veřejného osvětlení
Starosta obce předložil nabídku firmy Etem energo s.r.o. na zpracování pasportu veřejného
osvětlení. Důvodem zpracování pasportu veřejného osvětlení je jeho použití do žádosti o dotaci
z dotačního programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu. Rada obce schvaluje zpracování
pasportu veřejného osvětlení v obci Soběchleby. Rada obce schvaluje zpracovatelem pasportu VO
firmu ETEM ENERGO s.r.o. v ceně 41.866,-Kč vč. DPH. Rada obce schvaluje smlouvu a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
7. Informace starosty
- Koupaliště – starosta obce podal informaci o současném dění týkající se koupaliště
- Ukončení firmy MTM Bezuchov – starosta obce informoval RO o ukončení prodeje
firmy MTM Bezuchov k 31.12.2017, která je v nájmu v budově č.p. 6 ve vlastnictví obce
Soběchleby.
- Znalecký posudek č 5113 – starosta obce rozeslal radě obce a zastupitelům obce
zpracovaný posudek k pozemkům p.č. 425/4 - orná půda, p.č. 897/6 – vodní plocha a p.č.
523 – orná půda. Všechny se nacházejí v k.ú. Soběchleby. Posudek byl zpracován na
základě zájmu prodeje případně koupě víše zmíněných parcel.
8. 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, 2.10.2017
Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

