Zápis
ze 48. schůze Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konalo v pondělí dne
27.3. 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 48. schůze RO kontrola zápisu 47. schůze RO
2. Sazebník úhrad za poskytování informací
3. Územní souhlas č. 15/2017 – Přípojka elektrické energie
4. Oprava skel na ZŠ a MŠ Soběchleby
5. Dodatek č.6 ke smlouvě o zabezpečení knihovnických a informačních služeb ze dne
24.2.2012
6. Informace starosty
- Pronájem koupaliště – otevírání obálek
- kancelářský nábytek
7. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 48. schůze RO a kontrola zápisu 47. schůze RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh
programu 48. schůze RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl
schválen.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis ze 47. schůze RO. K zápisu nebyly podány žádné
připomínky a RO vzala zápis na vědomí.
2. Sazebník úhrad za poskytování informací
Starosta obce předložil návrh Sazebníku za poskytování informací – zaslaný mailem.
RO schvaluje předložený sazebník úhrad za poskytování informací.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
3. Územní souhlas č. 15/2017 – Přípojka elektrické energie
RO bere územní souhlas na vědomí
4. Oprava skel na ZŠ a MŠ Soběchleby
Starosta obce předložil RO návrh na opravu skel v oknech ZŠ a MŠ, špatný stav byl
zjištěný školní inspekcí při kontrole. Zápis z kontroly zatím není k dispozici.
Starosta obce předkládá jednu nabídku na přeskleni oken MŠ a na použití
bezpečnostních folii. RO žádá starostu obce o zajištění cenové nabídky na výměnu
oken v MŠ. Na příštím zasedání RO nabídky posoudí. Použití folie v MŠ vzhledem
ke stavu oken RO nevidí jako vhodné řešení. Dále starosta obce navrhuje, že zajistí

cenovou nabídku na opravu střechy MŠ. Na příští RO předloží zápis z provedené
inspekce.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
5. Dodatek č.6 ke smlouvě o zabezpečení knihovnických a informačních služeb ze
dne 24.2.2012
Na nákup stálého knihovnického fondu obnovy knihovny přispěje obec částkou 20,Kč na jednoho obyvatele, celkem 11 940,- Kč
RO schvaluje dodatek ke smlouvě a pověřuje starostu obce podpisem dodatku
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
6. Informace starosty
-otevírání obálek – Pronájem koupaliště – k dnešnímu datu není žádný zájemce o
pronájem koupaliště. RO navrhuje zveřejnit Záměr na pronájem č. 2, kde předmětem
pronájmu bude pouze kiosek, cena pronájmu dohodou.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
-

Nábytek do kanceláře administrativních pracovnic – starosta obce předložil RO
cenovou nabídku na pořízení kancelářského nábytku. Cenová nabídka na
pořízení nábytku je ve výši 77.000 Kč.

Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
7. 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 20.30 hodin

Zapsala: Soňa Zezulková
V Soběchlebích, 27.3. 2017
Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

