Zápis
z 60. schůze Rady obce S o b ě c h l e b y, která se konala ve středu dne
6.12. 2017 od 19:15 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebech čp.141
Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Mgr. Břetislav Kratochvíl, Josef Kotas, Stanislav Pírek, Zdeněk
Polcer
Program:
1. Zahájení – schválení programu 60. schůze RO kontrola zápisu 59. schůze RO
2. Žádost o dotaci na provoz záchranné stanice v Bartošovicích
3. Pojištění obecních vozidel
4. Žádost o finanční dotaci na turnaj ve stolním tenise
5. Platový výměr ředitele ZŠ a MŠ Soběchleby
6. Přerušení provozu MŠ a školní družiny Soběchleby
7. Energetický posudek VO
8. Plán inventur na rok 2017
9. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 10/2017
10. Návrh rozpočtu na rok 2018 Základní školy a Mateřské školy Soběchleby, příspěvkové
organizace a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 a 2020 Základní školy
a Mateřské školy
11. Příprava programu 22. zasedání zastupitelstva obce
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
Schválení programu 22. zasedání zastupitelstva obce
Zpráva o činnosti rady obce a obecního úřadu
Odstoupení od Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání
Rozpočtová změna č.14/2017
Plán investic na rok 2018
Rozpočet obce na rok 2018
Různé
Diskuse
Usnesení – rekapitulace výsledků jednání z 22. zasedání ZO
Závěr

12. Informace starosty
- Životopis – servírky
13. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 60. schůze RO a kontrola zápisu 59. schůze RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
60. schůze RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 59. schůze RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a RO
vzala zápis na vědomí.

2. Žádost o dotaci na provoz záchranné stanice v Bartošovicích
Rada obce projednala žádost o dotaci na provoz záchranné stanice v Bartošovicích v roce 2018.
Z důvodu nedostatku finančních prostředků této žádosti neschvaluje a pověřuje starostu obce
k odpovědi žadateli.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
3. Pojištění obecních vozidel
Radě obce byla předložena aktualizovaná nabídka na pojištění obecních vozidel. Rada obce
schvaluje pojištění obecních vozidel u České pojišťovny a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
4. Žádost o finanční dotaci na turnaj ve stolním tenise
RO projednala žádost o finanční dotaci na turnaj ve stolním tenise ve výši 2.000 Kč, který se
uskuteční 9.12.2017 v místní tělocvičně.
Rada obce schvaluje finanční spoluúčast obce na turnaji ve stolní tenise ve výši 2.000 Kč.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
5. Platový výměr ředitele ZŠ a MŠ Soběchleby
Rada obce projednala a schválila platový výměr ředitele ZŠ a MŠ Soběchleby dle aktuální platové
třídy platné od 1.11.2017
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
6. Přerušení provozu MŠ a školní družiny Soběchleby
Rada obce projednala přerušení provozu mateřské školy, školní družiny ve dnech 27.-29.12.2017
a dne 2.1.2018.
Rada obce schvaluje přerušení provozu v uvedeném období
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
7. Energetický posudek VO
Rada obce vzala na vědomí zpracovaný energetický posudek veřejného osvětlení.
Rada obce schvaluje zpracování a podání dotace v rámci Státního programu na podporu úspor
energie na období 2017-2021 – program EFEKT 2 pro rok 2018. Rada obce schvaluje
zpracovatelem dotace na VO firmu ETEM ENERGO s.r.o.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
8. Plán inventur na rok 2017
Starosta seznámil radu obce s plánem inventur na rok 2017 a složením jednotlivých komisí.
RO schvaluje navržené složení komisí pro jednotlivé inventury. Proškolení bude 14.12.2017.
RO pověřila starostu obce, aby členové inventarizační komise byli informováni o termínu školení.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0

9. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 10/2017
Radě obce byl předložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 10/2017. Rada obce po
projednání vzala na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 10//2017.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

10. Návrh rozpočtu na rok 2018 Základní školy a Mateřské školy Soběchleby, příspěvkové
organizace a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 a 2020 Základní školy
a Mateřské školy
Rada obce projednala a vzala na vědomí návrh rozpočtu na rok 2018 Základní školy a
Mateřské školy, příspěvkové organizace a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019
a 2020 Základní školy a Mateřské školy Soběchleby
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
11. Příprava programu 22. zasedání zastupitelstva obce
Rada obce projednala přípravu programu 22. zasedání ZO, které se uskuteční v úterý 19.12.2017
od 19,00 hodin v sále KD v Soběchlebích.
Program:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
3) Schválení programu 22. zasedání zastupitelstva obce
4) Zpráva o činnosti rady obce a obecního úřadu
5) Odstoupení od Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání
6) Rozpočtová změna č.14/2017
7) Plán investic na rok 2018
8) Rozpočet obce na rok 2018
9) Různé
10) Diskuse
11) Usnesení – rekapitulace výsledků jednání z 22. zasedání ZO
12) Závěr
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
12. Informace starosty
- Životopis – rada obce vzala na vědomí životopis paní Marcely Sorokinové, která se uchází
o práci číšník/číšnice
13. 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 Soběchlebích, 6.12.2017
Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

