Zápis
z 51. schůze Rady obce S o b ě c h l e b y, která se konala v pondělí dne
22.05. 2017 od 19:00 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 51. schůze RO kontrola zápisu 50. schůze RO
2. Dodatek č.1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 15.1.2014
3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 4/2017
4. Žádost o věcný dar do tomboly
5. Vítání občánků
6. Pořízení židlí do KD
7. Monitorovací zpráva
8. Rozpočtová změna č.4/2017
9. Odpisový plán ZŠ a MŠ Soběchleby
10. Informace starosty
- Příprava pozemků pro bytovou výstavbu – dodány podklady pro p. Vrubela
- Kanalizace
- Družina v ZŠ
11. Závěr
1. Zahájení – schválení programu 51. schůze RO a kontrola zápisu 50. schůze RO
Jednání zahájil pan Miloslav Jančík, starosta obce. Předložil ke schválení návrh programu
51. schůze RO. Nebyly dány žádné pozměňující návrhy a program byl schválen.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
Starosta předložil zápis z 50. schůze RO. K zápisu nebyly podány žádné připomínky a RO
vzala zápis na vědomí.
2. Dodatek č.1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 15.1.2014
Rada obce projednala Dodatek č.1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené
dne 15.1.2014, který se týká změny sídla společnosti TextilEco a.s.
Rada obce schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne
15.1.2014.
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 4/2017
Radě obce byl rozeslán mailem výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 4/2017. Rada obce po
projednání vzala na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 4/2017.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
4. Žádost o věcný dar do tomboly
Rada obce projednala žádost SDH Radotín o věcný dar na kácení Máje. Rada obce schválila
zakoupení věcného dar do výše 500 Kč.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

5. Vítání občánků
Starosta obce informoval radu, že v letošním roce bude na vítáno 5 nových občánků.
Rada obce chválila pořízení darů pro na naše nové obyvatele do výše Kč 1.300, z toho Kč 1.000
bude vloženo na vkladní knížku
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
6. Pořízení židlí do KD
Radě obce byl rozeslán mail s nabídkou konferenčních židlí, které by se mohli pořídit do
kulturního domu. Jednalo by se o 120 kusů. Starosta obce předložil nabídky od více firem,
z nichž cenově nejvýhodněji byla židle od společnosti Office DEPOT. V diskuzi za zněli
názory, že židle nebude za tu cenu dostatečně kvalitní a představa je spíš o dřevěné
polstrované židli. Starosta obce souhlasí, že dřevěné židle by byly vhodnější, ale ty nejsou
cenově tak dostupné než ty, které jsou teď v nabídce. Po diskuzi se rada obce rozhodla
doporučit pořízení konferenčních židlí k projednání na řádném zasedání zastupitelstva
obce.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
7. Monitorovací zpráva
Radě obce byla od firmy Firma Tedeas, s.r.o. zaslána nabídka na zpracování monitorovací
zprávy, která musí být vypracována k projektu Energetické úspory Obecního úřadu
v Soběchlebech.
Administraci PPMZ po celou dobu udržitelnosti projektu by byla realizována za poplatek 1250
Kč bez DPH / 1 PPMZ. Firma Tedeas, s.r.o. doporučuje, převést projekt na vlastní účet v
systému Benefill a zprávy administrovat vlastními zdroji.
Rada obce neschvaluje nabídku firmy TEDEAS, s.r.o. na zpracování monitorovací zprávy.
Pověřuje starostu obce zpracováním monitorovací zprávy k projektu Energetické úspory
Obecního úřadu v Soběchlebech.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
8. Rozpočtová změna č. 4/2017
Rada obce schvaluje rozpočtové změny č. 4/2017 dle předloženého návrhu.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
9. Odpisový plán ZŠ a MŠ Soběchleby
Z důvodu pořízení myčky nádobí ve školní jídelně je potřeba aktualizovat odpisový plán.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
10. Informace starosty
- Příprava pozemků pro bytovou výstavbu – starosta obce informoval RO o podání
podkladu pro přípravu pozemků určených k výstavbě panu Vrubelovi
- Kanalizace – rada obce byla informována o průběžném stavu příprav projektu k
realizaci kanalizace
- Družina ZŠ – rada obce byla informována o proběhlém jednání zřizovatele s rodiči dětí
navštěvující družinu ZŠ Soběchleby.
11. 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 20:50 hodin

Zapsal: Miloslav Jančík
V Soběchlebech, 22.05.2017
Projednávané materiály jsou založeny ve spisech obecního úřadu

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

