Zápis
z 59. schůze Rady obce S o b ě c h l e b y, která se konala v pondělí dne
30.10. 2017 od 18:00 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebech čp.141
Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Mgr. Břetislav Kratochvíl, Zbyněk Macek
Omluveni: Zdeněk Polcer
Program:
1. Zahájení – schválení programu 59. schůze RO kontrola zápisu 58. schůze RO
2. Plán akcí na listopad a prosinec 2017
3. Smlouva o dílo č. 101-17
4. Žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2017
5. Rozpočtová změna č. 11/2017
6. Příprava programu 20. zasedání zastupitelstva obce
7. Informace starosty
- rezignace na funkci člena rady
- Výměna oken a dveří v obecních zařízeních
- Koupě pozemků p.č. 425/4 a 897/6 v k.ú. Soběchleby
- ÚZSVM
- Platební terminál č.p. 39
8. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 59. schůze RO a kontrola zápisu 58. schůze RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
59. schůze RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 3; Proti: 0; Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 58. schůze RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a RO
vzala zápis na vědomí.
2. Plán akcí na listopad a prosinec 2017
Komise pro společenské záležitosti předložila radě obce plán kulturních akcí na měsíce listopad
a prosinec s žádostí o jejich finanční a organizační podporu.
Rada obce bere na vědomí plán akcí a schvaluje jejich finanční podporu a pomoc při jejich
organizačním zajištění.
Pro: 3; Proti: 0; Zdržel se: 0
3. Smlouva o dílo č. 101-17
Rada obce projednala smlouvu o dílo č. 101-17. Předmětem smlouvy o dílo je zpracování žádosti
o dotaci projektu Územní plán Soběchleby. Zhotovitelem žádosti Ing. Jana Spáčilova,
Pod Hůrkou 2213; 75301 Hranice. V celkové ceně díla 11.000 Kč.
Rada obce schvaluje zhotovitelem žádosti Ing. Jana Spáčilova, Pod Hůrkou 2213; 75301 Hranice.
Rada obce schvaluje cenu za dílo 11.000 Kč. Rada obce pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0

4. Žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2017
Starosta obce předložil žádost Charity Hranice o poskytnutí finančního daru nebo příspěvku
z rozpočtu obce na rok 2017. Rada obce schválila finanční dar ve výši 3.000 Kč a pověřuje
starostu obce k podpisu darovací smlouvy.
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0
5. Rozpočtová změna č. 11/2017
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh rozpočtové změny č.11/2017
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0
6. Příprava programu 20. zasedání zastupitelstva obce
Rada obce projednala přípravu porady ZO a 20. zasedání ZO. Porada obce se uskuteční v úterý
31.10.2017 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběchleby a 20. zasedání ZO se
uskuteční ve čtvrtek 9.11.2017 od 18,00 hodin v sále KD v Soběchlebích.
Program:
1)
Zahájení
2)
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
3)
Schválení programu 20. zasedání zastupitelstva obce
4)
Zpráva o činnosti rady obce a obecního úřadu
5)
Prodej pozemku p.č. 462/34 v k.ú. Soběchleby – kupní smlouva
6)
Prodej pozemku p.č. 437/15 v k.ú. Soběchleby – kupní smlouva
7)
Prodej pozemku p.č. 437/16 v k.ú. Soběchleby – kupní smlouva
8)
Prodej pozemku p.č. 106/3 v k.ú. Soběchleby – kupní smlouva
9)
Prodej pozemku p.č. 767/5 v k.ú. Soběchleby – kupní smlouva
10)
Koupě pozemků p.č. 425/4 a 897/6 v k.ú. Soběchleby
11)
Doplnění člena rady
12)
Různé
13)
Diskuse
14)
Usnesení – rekapitulace výsledků jednání z 20. zasedání ZO
15)
Závěr
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0
7. Informace starosty
- rezignace na funkci člena rady – starosta obce oznámil o rezignaci paní Soni Zezulkové
na funkci člena rady obce
- Výměna oken a dveří v obecních zařízeních – starosta obce informoval, že byly
rozeslány poptávky na realizaci výměny oken a dveří v obecních objektech
- Koupě pozemků p.č. 425/4 a 897/6 v k.ú. Soběchleby – radě obce byl rozeslán návrh
smlouvy na koupi víše zmíněných pozemků. Rada obce nemá ke zněním smlouvy žádné
výhrady a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení smlouvu a koupi pozemků.
- ÚZSVM – starosta obce informoval o současné situaci k objektu areálu koupaliště
a ÚZSVM
- Platební terminál č.p. 39 – rada obce schvaluje podmínky pro pořízení terminálů a
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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 19:40 hodin

Zapsal: Miloslav Jančík
V Soběchlebech, 30.10.2017
Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

