Zápis
z 46. schůze Rady obce S o b ě c h l e b y, která se konala ve čtvrtek dne
2.03. 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 46. schůze RO kontrola zápisu 45. schůze RO
2. Žádost Mikroregionu Záhoří-Helfštýn o poskytnutí věcného daru do tomboly
3. Žádost TJ Sokol Soběchleby o poskytnutí věcného daru na Rockový ples a prominutí
nájmu za využití KD
4. Schválení členů komise KSZ
5. Záměr na pronájem nebytových prostor občanské vybavenosti č.p. 123 s pozemkem p.č. 202
6. Rozpočtová změna č.1/17
7. Žádost TJ Sokol Soběchleby o finanční dar na turnaje mládeže v kopané
8. Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor
9. Vyhlášení záměru na pronájem koupaliště
10. Příprava programu na 17. zasedání zastupitelstva obce
Navržený 1)
Zahájení
program: 2)
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3)
Schválení programu 17. zasedání zastupitelstva obce
4)
Zpráva o činnosti rady obce a obecního úřadu
5)
Dodatek ke smlouvě č. 100/1/672;200/1/672 – ještě zjišťuji přesné znění
6)
Smlouva o zřízení věcného břemene (Pospíšilová)
7)
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti (Zámorská)
8)
Žádost TJ Sokol Soběchleby o prominutí části úvěru
9)
Finanční dar Soběchlebské farnosti na opravu střechy kostela
10)
Různé
11)
Diskuse
12)
Usnesení – rekapitulace výsledků jednání z 17. zasedání ZO
13)
Závěr

11. Informace starosty
- Plán společenských a kulturních akcí – Soběchleby 2017
- Pořízení plynového kotle do bytu v objektu č.p. 123
- Cenová nabídka na opravu podlahy na restauraci
- Pořízení myčky do KD
12. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 46. schůze RO a kontrola zápisu 45. schůze RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
46. schůze RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 45. schůze RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a RO
vzala zápis na vědomí.

2. Žádost Mikroregionu Záhoří-Helfštýn o poskytnutí věcného daru do tomboly
RO schválila nákup věcného daru v hodnotě 3 000,- Kč
Starosta obce navrhl RO nákup vstupenek pro zastupitele obce v počtu 15 ks. RO se schvaluje
nákup vstupenek v počtu 15 ks pro zastupitele obce.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
3. Žádost TJ Sokol Soběchleby o poskytnutí věcného daru na Rockový ples a prominutí
nájmu za využití KD
RO projednala žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Soběchleby o sponzorský dar do tomboly na
Rockový ples a prominutí nájmu za využití prostor KD.
Rada obce schválila žádost TJ Sokol Soběchleby zakoupení věcného daru na Rockový ples do
výše 5.000 Kč a prominutí nájmu za využití prostor KD.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
4. Schválení členů komise KSZ
Rada obce schvaluje KSZ záležitosti ve složení:
Galasová Andrea, Bc.; Jančeková Michaela, Bc.; Škrabalová Františka; Tomášková Eva;
Zapletalová Lenka, Zelová Zuzana, Otavová Andrea, Dohnalová Lenka,
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
5. Záměr na pronájem nebytových prostor občanské vybavenosti č.p. 123 s pozemkem p.č. 202
Rada obce vyhlásila záměr na pronájem nebytových prostor občanské vybavenosti č.p. 123
s pozemkem p.č. 202.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
6. Rozpočtová změna č.1/17
Rada obce schvaluje rozpočtové změny č. 1/2017 dle předloženého návrhu.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
7. Žádost TJ Sokol Soběchleby o finanční dar na turnaje mládeže v v kopané
Rada obce schválila finanční dar ve výši 3.000 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu darovací
smlouvy.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
8. Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor
Rada obce bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v budově Obecního úřadu č.p. 141
9. Vyhlášení záměru na pronájem koupaliště
Starosta obce informoval RO, že obec není schopna v roce 2017 personálně zajistit provoz Areálu
koupaliště. Rada obce schvaluje vyhlášení záměru na pronájem celého Areálu koupaliště včetně
kiosku na letní sezónu 2017 s možností dlouhodobějšího pronájmu.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

10. Příprava programu na 17. zasedání zastupitelstva obce
Rada obce projednala a připravila program na 17. zasedání zastupitelstva obce
Navržený 1) Zahájení
program: 2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3) Schválení programu 17. zasedání zastupitelstva obce
4) Zpráva o činnosti rady obce a obecního úřadu
5) Dodatek ke smlouvě č. 100/1/672;200/1/672 – ještě zjišťuji přesné znění
6) Smlouva o zřízení věcného břemene (Pospíšilová)
7) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti (Zámorská)
8) Žádost TJ Sokol Soběchleby o prominutí části úvěru
9) Finanční dar Soběchlebské farnosti na opravu střechy kostela
10) Různé
11) Diskuse
12) Usnesení – rekapitulace výsledků jednání z 17. zasedání ZO
13) Závěr
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
11. Informace starosty
- Plán společenských a kulturních akcí – Soběchleby 2017 – rada obce byla seznámena
s plánem společenských a kulturních akcí a vzala jej na vědomí
- Pořízení plynového kotle do bytu v objektu č.p. 123 – rada obce byla informována o koupi
kotle do bytu na č.p. 123
- Cenová nabídka na opravu podlahy na restauraci – rada obce byla seznámena s cenou
v případě opravy podlahy v objektu č.p. 39 - restaurace
- Pořízení myčky do KD – rada obce vzala na vědomí pořízení myčky do KD
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 20:45 hodin

Zapsal: Miloslav Jančík
V Soběchlebech, 2.03.2017
Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

