Zápis
z 47. schůze Rady obce S o b ě c h l e b y, která se konala v pondělí dne
13.03. 2017 od 19:00 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp.141
Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Mgr. Břetislav Kratochvíl, Zbyněk Macek, Zdeněk Polcer, Soňa
Zezulková

Program:
1. Zahájení – schválení programu 47. schůze RO kontrola zápisu 46. schůze RO
2. Žádost KSZ o zajištění kulturních akcí
3. Žádost o poskytnutí příspěvku na rok 2017
4. Žádost o sponzorský dar Dětský karneval Žákovice
5. Informace starosty
6. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 47. schůze RO a kontrola zápisu 46. schůze RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
47. schůze RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 46. schůze RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a RO
vzala zápis na vědomí.
2. Žádost KSZ o zajištění kulturních akcí
Starosta obce předložil žádost KSZ na zajištění kulturních a společenských akcí, které
proběhnou v měsíci březnu a dubnu. Jedná se o Slivkošt, divadlo a Ukliďme Česko.
Rada obce schvaluje financování akcí Slivkošt, divadlo a Ukliďme Česko do celkové výše
10.000 Kč
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
3. Žádost o poskytnutí příspěvku na rok 2017
Obci Soběchleby byla zaslána od Střediska rané péče, pobočky v Olomouci, žádost o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč na registrovanou soc. službu rané péče. Rada obce po
projednání neschvaluje žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2017, a to z důvodu
nedostatku finančních prostředků.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
4. Žádost o sponzorský dar Dětský karneval Žákovice
Rad obce schválila věcný dar do 500 Kč.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
5. Informace starosty
- starosta informoval radu obce o podané žádosti o pracovníky VPP.
6. 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 ve 19.55 hodin

Zapsal: Miloslav Jančík
V Soběchlebích, 13.3. 2017
Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

