Zápis
z 58. schůze Rady obce S o b ě c h l e b y, která se konala v úterý dne
17.10. 2017 od 19:00 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebech čp.141
Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Mgr. Břetislav Kratochvíl, Zbyněk Macek, Soňa Zezulková
Omluveni: Zdeněk Polcer
Program:
1. Zahájení – schválení programu 58. schůze RO kontrola zápisu 57. schůze RO
2. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Soběchleby za rok 2017
3. Nabídka na umístění Lunaparku na hodech 2018
4. Příkazní smlouva – oprava místní komunikace
5. Žádost Římskokatolické farnosti Soběchleby
6. Žádost o finanční příspěvek na Vánoční koncert
7. Výměna oken a dveří v obecních zařízeních
8. Rozpočtová změna č. 10/2017
9. Informace starosty
- Výměna vstupních dveří školní jídelna
- Tělocvična
- Parcela č. 523 v k.ú. Soběchleby
- Akce: Posezení se seniory – 10.11.2017
Svatomartinská husa – 11.11.2017
Vinný sklípek – 17.11.2017
10. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 58. schůze RO a kontrola zápisu 57. schůze RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
58. schůze RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 57. schůze RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a RO
vzala zápis na vědomí.
2. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Soběchleby za rok 2017
Rada obce vzala na vědomí dílčí přezkoumání hospodaření obce Soběchleby za rok 2017 ze dne
5.10.2017
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
3. Nabídka na umístění Lunaparku na hodech 2018
Rada obce projednala žádosti pana Navrátila a paní Šimkové na umístění Lunaparku na hody
2018. Obě žádosti rada obce projednala a pověřila starostu obce k vyrozumění obou žadatelů, že
v současné době nebude schválena ani jedna nabídka. Žádostmi o umístění Lunaparku se bude
rada obce zabývat až v roce 2018.
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

4. Příkazní smlouva – oprava místní komunikace
Radě obce byla mailem zaslána Příkazní smlouva, kterou je řešena Smlouva o zabezpečení
přípravy žádosti o dotaci na akci ,, Oprava místní komunikace v obci Soběchleby“. Rada po
projednání schvaluje příkazní smlouvu s firmou WITERO s.r.o.; Se sídlem Biskupcova 1845/79,
Praha 3; 130 00 a pověřuje starostu obce k podpisu Příkazní smlouvy.
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
5. Žádost Římskokatolické farnosti Soběchleby
Rada obce projednala žádost Římskokatolické farnosti Soběchleby o prominutí nájmu za kulturní
dům v Soběchlebích na akci Adventní duchovní obnova.
Rada obce neschvaluje prominutí nájmu prostor v kulturním domě.
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
6. Žádost o finanční příspěvek na Vánoční koncert
Rada obce projednala žádost o příspěvek na Vánoční koncert. Rada obce tento bod projedná až
dostane podrobnější informace k této akci.
Rada obce bere na vědomí žádost o příspěvek na Vánoční koncert.
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
7. Výměna oken a dveří na obecních budovách č.p.6, č.p. 123 a č.p. 39
Rada obce projednávala výměnu oken a dveří na obecních budovách č.p.6, č.p. 123 a č.p. 39.
Rada obce pověřila starostu obce, k oslovení firem o zaslání cenových nabídek na realizaci
výměny oken a dveří v objektech č.p.6, č.p. 123 a č.p. 39.
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
8. Rozpočtová změna č. 10/2017
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh rozpočtové změny č.10/2017
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
9. Informace starosty
- Výměna vstupních dveří školní jídelna – člen rady obce Soňa Zezulková zaslala
cenovou nabídku na výměnu 3 vstupních dveří na rampě u školní jídelny. Rada
obce schvaluje předloženou nabídku a pověřuje starostu obce koupí těchto dveří
- Tělocvična – starosta obce informoval radu obce o stavu řešení oprav v tělocvičně
- Parcela č. 523 v k.ú. Soběchleby – rada obce pověřila starostu obce k odpovědi žadateli o
pozemek, že obec Soběchleby v současné době nemá zájem o prodej části pozemku s p.č.
523 v k.ú. Soběchleby.
- Akce: - Starosta obce seznámil radu obce s připravovanými akcemi v obci Soběchleby
Posezení se seniory – 10.11.2017
Svatomartinská husa – 11.11.2017
Vinný sklípek – 17.11.2017
10. 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 20:45 hodin

Zapsal: Miloslav Jančík
V Soběchlebech, 17.10.2017
Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

