Zápis
Z 50. schůze Rady obce S o b ě c h l e b y, která se konala v pondělí dne
24.04. 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 50. schůze RO kontrola zápisu 49. schůze RO
2. Žádost o finanční příspěvek SRPŠ
3. Otevírání obálek koupaliště
4. Žádost o přerušení provozu ZŠ a MŠ Soběchleby v období prázdnin
5. Informace starosty
- oprava plotu MŠ
- příprava Májových oslav
- Žádost o rozšíření pergoly n obecní plochu – parkoviště pro automobil
- p. Orálek – pojišťovací kancelář
6. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 50. schůze RO a kontrola zápisu 49. zasedání
RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh
programu 50. schůze RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl
schválen.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis ze 49. schůze RO. K zápisu nebyly podány žádné
připomínky a RO vzala zápis na vědomí.
2. Žádost o finanční příspěvek SRPŠ
Starosta obce předložil RO Žádost SRPŠ o finanční příspěvek na pořádání
tradičního dětského dne ve výši 4 000,- Kč.
RO žádost schvaluje.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
3. Otevírání obálek koupaliště
Na zveřejněnou výzvu na pronájem koupaliště byla přijata na podatelnu OÚ
Soběchleby jedna obálka, která byla řádně označena a zalepená. Obálku otevírá
paní S. Zezulková – obsahuje Žádost p. Aleše Jirouška o pronájem kiosku včetně
koupaliště. RO žádost schvaluje a pověřuje starostu obce jednáním s p. Jirouškem a
přípravami na pronájem. Smlouvu o pronájmu starosta obce předloží RO
k projednání a ke schválení.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0

4. Žádost o přerušení provozu ZŠ a MŠ Soběchleby v období prázdnin
Rada obce projednala žádost ředitele ZŠ a MŠ Soběchleby o přerušení provozu
mateřské školy od 17. července do 25. srpna 2017 a přerušení provozu školní
družiny od 3. července do 31. srpna 2017.
Rada obce schvaluje přerušení provozu ve výše uvedených termínech.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
5. Informace starosty
- Oprava plotu MŠ – starosta obce předložil návrh na opravu plotu MŠ – plot je ve
špatném stavu a je pro děti nebezpečný. Oprava bude spočívat v odstranění
starých pletivových ploten, natření sloupků a výměně pletiva. Materiál v ceně cca
25 000,- zajistí OÚ, práci nabídli rodiče dětí MŠ.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
-

Příprava Májových oslav – starosta obce informoval RO o plánu kulturní komise
na zajištění Májových oslav. Náklady ve výši cca 15 000,Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0

-

Žádost o rozšíření pergoly na obecní plochu – parkoviště pro automobil – starosta
obce předložil RO Žádost p. Přikryla o možnost rozšíření stání pro automobil na
obecní pozemek. O pozemek se již dlouhodobě stará. RO schvaluje žádost pana
Přikryla.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0

-

Žádost pana Orálka o zřízení pojišťovací kanceláře ČP – místo zrušené kanceláře
p. Lazíka – RO schvaluje za stejných podmínek.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0

6. Závěr
Po projednání všech bodů programu dal starosta obce členům rady prostor pro
podání připomínek nebo dotazů k ostatním záležitostem.
-

Z. Macek – Protokol o kontrole školní inspekce v ZŠ a MŠ Soběchleby – dle
zjištěných závad má ředitel ZŠ a MŠ nedostatky ve vedení organizace. Vyzývá
starostu obce k jednání s p. ředitelem a zjednání nápravy, dále k jednání i s rodiči,
kteří podali stížnost na školní družinu, což není stále uspokojivě vyřešeno.

-

S. Zezulková – dotaz na smlouvu s farností na příspěvek na opravu střechy
kostela – odpověď starosta obce: není stále dojednáno, jestli se bude jednat o dar
nebo dotaci, v příštím týdnu proběhne další schůzka starostů ostatních vesnic
patřících do farnosti

Žádné připomínky ani dotazy nebyly podány.

---------------------------------Mgr. Břetislav Kratochvíl
místostarosta obce

Jednání bylo ukončeno ve 20.45 hodin

Zapsala: Soňa Zezulková
V Soběchlebích, 24.4. 2017
Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

