Zápis
z 49. schůze Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konalo v pondělí dne
10.04. 2017 od 19:00 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp.141
Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Mgr. Břetislav Kratochvíl, Zdeněk Polcer, Zbyněk Macek
Omluveni: Soňa Zezulková

Program:
1. Zahájení – schválení programu 49. schůze RO kontrola zápisu 48. schůze RO
2. Žádost o zakoupení pohárů na okrskové kolo SDH
3. Rozpočtová změna č. 3/2017
4. Účetní závěrka a hospodářský výsledek Školní jídelny Soběchleby, příspěvkové
organizace za rok 2016
5. Účetní závěrka a hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Soběchleby,
příspěvkové organizace za rok 2016
6. Informace starosty
- oprava plotu MŠ
7. Závěr

1. Zahájení – schválení programu 49. schůze RO a kontrola zápisu 48. schůze RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh
programu 49. schůze RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl
schválen.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis ze 48. schůze RO. K zápisu nebyly podány žádné
připomínky a RO vzala zápis na vědomí.
2. Žádost o zakoupení pohárů na okrskové kolo SDH
Starosta obce předložil žádost 9. okrsku Soběchleby SDH o zakoupení pohárů ve
výši 1.200 Kč. RO schvaluje zakoupení pohárů do výše 1.200 Kč.
Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0
3. Rozpočtová změna č.3/2017
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh rozpočtové změny č.3/2017
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

4. Účetní závěrka a hospodářský výsledek Školní jídelny Soběchleby, příspěvkové
organizace za rok 2016
Rada obce schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelny
Soběchleby za rok 2016 sestavenou ke dni 31.12.2016 a výsledek hospodaření
Školní jídelny Soběchleby za rok 2016 – ve výši 108.667,55 Kč (hlavní činnost
98.154,16 Kč, doplňková činnost 10.513,39 Kč), zisk ve výši 39.901,40 Kč bude
použit k úhradě ztráty minulých let a zisk ve výši 68.766,15 Kč bude převeden do
rezervního fondu.
Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.
5. Účetní závěrka a hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy
Soběchleby, příspěvkové organizace za rok 2016
Rada obce schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a
Mateřské školy Soběchleby za rok 2016 sestavenou ke dni 31.12.2016 a výsledek
hospodaření Základní školy a Mateřské školy Soběchleby za rok 2016 – zisk ve výši
58.742,45 Kč (hlavní činnost - 55.014,60 Kč, doplňková činnost +113.757,05 Kč),
zisk ve výši 58.742,45 bude rozdělen takto: 48.742,45 Kč do rezervního fondu a do
fondu odměn 10.000 Kč.
Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.
6. Rozpočtová změna č.3/2017
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh rozpočtové změny č.6/2017
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

7. Informace starosty
- Nová zástavba - Starosta informoval radu obce o postupu prací pro
připravovanou realizaci nové zástavby v obci Soběchleby.
- Zápis České školní inspekce – radě obce byl předložen zápis České školní
inspekce, která poukazuje na nedostatky, které musí zřizovatel odstranit.
8. 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 20.00 hodin

Zapsal: Miloslav Jančík
V Soběchlebích, 10.4. 2017
Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

