Zápis
z 45. schůze Rady obce S o b ě c h l e b y, která se konala v pondělí dne
30.01. 2017 od 18:00 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 45. schůze RO kontrola zápisu 44. schůze RO
2. Revitalizace obecního rybníka
3. Žádost o finanční dar SRPŠ
4. Dopis radě obce
5. Odstoupení z funkce předsedy Komise pro sociální záležitosti
6. Žádost o přerušení provozu MŠ
7. Žádost SDH o poskytnutí sponzorského daru do tomboly a prominutí nájmu za využití KD
8. Pověření pořizovatele územního plánu
9. Smlouva o dílo o dodávce projektových prací K AN A LI ZA C E SO B Ě C H L EB Y - sto ka AK ,
AK - 1

10. Žádost pana Ondry Škrabala o prodej stavební parcelu
11. Žádost pana Josefa Kotase ml. o prodej stavební parcely
12. Žádost o oplocení pozemku p.č. 490/3 v k.ú. Soběchleby
13. Informace starosty
- Koupaliště
- Výměna dveří objekt č.p. 39
- Prořezávka hájku
- Údržba a správa obecních vodohospodářských staveb
14. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 45. schůze RO a kontrola zápisu 44. schůze RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
45. schůze RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 44. schůze RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a RO
vzala zápis na vědomí.
2. Revitalizace obecního rybníka
Starosta obce předložil radě obce od firmy Axiom engineering s.r.o. studie na revitalizaci tří obecních
rybníků. Rada obce vzala na vědomí zpracované studie na revitalizaci rybníků.
3. Žádost o finanční dar SRPŠ
RO projednala žádost SRPŠ o ohradu nákladů za vystoupení pana Taraby na dětském karnevalu ve výši
2.400 Kč a prominuje nájem za využití prostor KD.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

4. Dopis radě obce
Rada obce projednala druhý dopis rodičů žáků ZŠ Soběchleby, adresovaný zřizovateli obce. Rada obce
rozhodla o svolání schůzky rodičů se zástupci zřizovatele školy, která proběhne na základní škole.
Termín bude upřesněn později a rodiče budou o tomto termínu schůzky písemně vyrozuměni.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
5. Odstoupení z funkce předsedy Komise pro sociální záležitosti
Rada obce vzala na vědomí odstoupení předsedy Komise pro sociální záležitosti k datu 31.1.2017. Na
doporučení komise rada obce schvaluje novým předsedou pana Dalibora Koutného.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
6. Žádost o přerušení provozu MŠ
Rada obce na základě žádosti ředitele školy schvaluje přerušení provozu MŠ ve dne 3.2.2017
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
7. Žádost SDH o poskytnutí sponzorského daru do tomboly a prominutí nájmu za využití KD
RO projednala žádost SDH Soběchleby o poskytnutí věcného daru do tomboly a prominutí nájmu za
využití prostor KD.
Rada obce schválila žádost SDH o poskytnutí věcného daru. Rada obce schvaluje zakoupením wellnes
pobytu v cenně 5.000 Kč. RO schvaluje prominutí nájmu za využití prostor KD.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
8. Pověření pořizovatele územního plánu
Rada obce schvaluje pořizovatelem územního plánu Soběchleby MěÚ Lipník nad Bečvou
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
9. Smlouva o dílo o dodávce projektových prací K AN AL I ZA C E SO B Ě CH L EB Y – sto ka AK , AK - 1
Radě obce byla zaslána smlouva k připomínkování. Rada obce schvaluje Smlouva o dílo o dodávce
projektových prací KANALIZACE SOBĚCHLEBY – stoka AK, AK-1. Rada obce
schvaluje celkovou výši nákladů na zpracování projektové dokumentace 59.290 Kč
s DPH. Rada obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
10. Žádost pana Ondry Škrabala o stavební parcelu
Rada obce bere na vědomí žádost pana Škrabala o stavební parcelu v katastru obce Soběchleby. Rada
obce pověřuje starostu k vyrozumění žadatele, že v současné době připravujeme pozemky určené ke
stavbě. Žádost bude zařazena do pořadníku čekatelů o stavební parcelu.
11. Žádost pana Josefa Kotase ml. o prodej stavební
Rada obce bere na vědomí žádost pana Kotase o stavební parcelu v katastru obce Soběchleby. Rada
obce pověřuje starostu k vyrozumění žadatele, že v současné době připravujeme pozemky určené ke
stavbě. Žádost bude zařazena do pořadníku čekatelů o stavební parcelu.

12. Žádost o oplocení pozemku p.č. 490/3 v k.ú. Soběchleby
Rada obce projednala žádost pana Marcela Juráně na oplocení pozemku s p.č. 490/3 v k.ú.
Soběchleby z důvodu zvýšeného pohybu cizích lidí přecházejících přes tento pozemek do zahrady
pana Juráně.. Rada obce neschvaluje oplocení pozemku s p.č. 490/3 v k.ú. Soběchleby.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
13. Informace starosty
- Koupaliště – starosta informoval radu obce, že by se měl už chystat záměr na pronájem
Areálu koupaliště
- Výměna dveří objekt č.p. 39 – 19. ledna proběhla výměna vstupních dveří do restaurace a do
bytu v objektu č.p. 39
- Prořezávka hájku – zaměstnanci obce provedli v měsíci lednu prořezávku hájku
- Údržba a správa obecních vodohospodářských staveb – starosta informoval radu obce, že
současným správcem obecních vodohospodářských staveb je pan Rostislav Hlaváč.
12. 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 20:30 hodin

Zapsal: Miloslav Jančík
V Soběchlebech, 30.01.2017
Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

