ZÁPIS
z 22. zasedání Zastupitelstva obce S o b ě c h l e b y, které se konalo dne
19.prosince 2017 od 19:00 hodin v sále kulturního domu v Soběchlebech čp. 123

1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Soběchleby (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19,05 hodin starostou obce Ing. Miloslavem Jančíkem (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst.
1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Soběchleby zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 12.12.2017 do 19.12.2017. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze konstatoval, že z prezenční listiny (příloha 1) je přítomno 10 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Evu Tomáškovou a pana Petra Pečánku,
zapisovatelku paní Karlu Nevyjelovou.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1. u r č u j e ověřovatele zápisu paní Evu Tomáškovou a pana Petra Pečánku a zapisovatelku paní Karlu
Nevyjelovou.
Výsledek hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

pro
N

N
N

N

N

proti

Zdržel se

3. Schválení programu 22. zasedání zastupitelstva obce
Program zasedání zastupitelstva obce byl projednán na poradě zastupitelů a zaslán všem zastupitelům
obce. Tento program byl v souladu s informací o konání zasedání zastupitelstva obce zveřejněn na
úřední desce.
1)
Navržený 2)
3)
program: 4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
Schválení programu 22. zasedání zastupitelstva obce
Zpráva o činnosti rady obce a obecního úřadu
Odstoupení od Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání
Rozpočtová změna č.14/2017
Plán investic na rok 2018
Rozpočet obce na rok 2018
Různé
Diskuse
Usnesení – rekapitulace výsledků jednání z 22. zasedání ZO
Závěr

Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e následující program 22. zasedání zastupitelstva obce:
Výsledek hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

pro

proti

Zdržel se

N

N
N

N

N

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4. Zpráva o činnosti rady obce a obecního úřadu
Předsedající informoval, že od posledního zasedání zastupitelstva konaného 30.11.2017 proběhla 2x
rada obce 6. a 18.12.2017, 1x porada zastupitelů 14. 12. 2017. Na programu byla příprava
zastupitelstva.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko
vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti rady obce a obecního úřadu.
Výsledek hlasování: 10 Pro, proti 0, zdržel se 0.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

pro

proti

Zdržel se

N

N
N

N

N

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5. Odstoupení od Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání
Již dříve předsedající sdělil, že současný nájemce prostor jatek pan Šulgan má v úmyslu odstoupit
od smlouvy. Dne 1.12.2017 byla zaslána písemná žádost o odstoupení od smlouvy o nájmu prostor
sloužících k podnikání. Na základě našich dřívější jednání o znění dohody byla nachystána
DOHODA O UKONČENÍ NÁJMU. Tato dohoda byla zastupitelům obce zaslána.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko
vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1.
s c h v a l u j e ukončení nájmu prostor sloužících podnikání k 31.12.2017
2.
s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájmu
3.
p o v ě ř u j e starostu obce k podpisu dohody dle bodu 2
4.
p o v ě ř u j e starostu obce k převzetí zařízení na základě předávacího protokolu ze dne
11.1.2016
Výsledek hlasování: 10 Pro, proti 0, zdržel se 0.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana

pro
N

N
N

N

proti

Zdržel se

Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

N

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6. Rozpočtová změna č.14/2017
V této rozpočtové změně je zvýšení příjmů o 410.889 korun a snížení výdajů výdajů o 1 404.000
korun, a dále je to zvýšení financování o 1 814.889 korun (je to jakoby rezerva, která zůstane na
účtu k 31.12.2017, tato částka zůstane na běžném účtu, nyní se počítá se zůstatkem cca 3 300 000
korun).
V příjmech je to,
-navýšení daňových příjmů o 368.000
-snížení příjmů-dotace od úřadu práce o 3.034 korun
-navýšení příjmů – pojistné náhrady ZŠ o 28.123 korun
-navýšení příjmů kabelové televize o 2000 korun
-navýšení příjmů z akcí o 6000 /vánoční koncert, vánoční výstava
-navýšení příjmů z věcných břemen o 2.420 korun
-navýšení příjmů z prodeje pozemků o 1.080 korun
-navýšení příjmů od eko-komu o 6.300 korun
Ve výdajích:
-navýšení výdajů kabelové televize o 2000 korun (navýšeny i příjmy)
-navýšení výdajů kulturní činnost o 15.000 (ohňostroj, vánoční koncert)
-navýšení výdajů na veřejné osvětlení energetický audit o 42.000
-navýšení výdajů místní správa o 28.000 (počítačové služby, zpracování mezd)
-snížení výdajů výstavba kanalizace o 1 500.000
-navýšení výdajů ostatní tělovýchovná činnost o 6.000 (úhrada nákladů na akce pořádané TJ Sokol)
-navýšení výdajů farnost Soběchleby o 3.000 korun pohoštění
-navýšení rezervy zůstatku na účtu o 1 814.889
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e rozpočtovou změnu č.14/2017
Výsledek hlasování: 10 Pro, proti 0, zdržel se 0.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva

pro
N

N
N

N

proti

Zdržel se

Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

N

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7. Plán investic na rok 2018
Plán investiční a neinvestiční akcí na rok 2018 byl zaslán všem zastupitelů. Připomínky byly do
plánu zapracovány. O realizaci jednotlivých akcí budeme rozhodovat až na základě zjištění přesné
výše nákladu a možnosti dotačních programů.
Plán investic 2018
celkem
Kompostéry a
štěpkovač
Výměna oken
Kanalizace Záhumení
Oprava cesty Slatina
Oprava střechy MŠ
Územní plán obce
VO - svítidla
Celkem

vlastní prostředky

697 500 Kč
500 000 Kč
1 500 000 Kč
960 000 Kč
980 000 Kč
500 000 Kč
1 000 000 Kč
6 137 500 Kč

104 625 Kč
500 000 Kč
1 000 000 Kč
480 000 Kč
980 000 Kč
75 000 Kč
500 000 Kč
3 639 625 Kč

dotace
592 875 Kč
0 Kč
500 000 Kč
480 000 Kč
0 Kč
425 000 Kč
500 000 Kč
2 497 875 Kč

dotace
15/85 MŽP
OLK
50/50 MMR
15/85 MMR
50/50 EFEKT

Hřbitovní zeď – podél hlavní cesty (lidé, kteří mají hroby pod tújemi apelují na jejich vykácení)
Cesta od školy ke Kostelu – chodníky, bezpečnost, cesta, přechody
Bytová výstavba na Slatině – pokračujeme v rozdělané práci
Cesta u výkupny ovoce – mohl by se chystat projekt
Multifunkční hřiště – příprava projektu
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko
vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby
1. s c h v a l u j e plán investičních a neinvestičních akcí na rok 2018. O realizaci jednotlivých dotovaných
akcích rozhodne zastupitelstvo obce po zjištění přesné výše nákladů a možnosti vyhlášených dotačních
programů.
Výsledek hlasování: 10 Pro, proti 0, zdržel se 0.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

pro
N

N
N

N

N

proti

Zdržel se

8. Rozpočet obce na rok 2018
Rozpočet byl vyvěšen řádně na úřední desce, a i na elektronické úřední desce od 30.11.2017 do
dnešního dne. Každý měl možnost se s rozpočtem seznámit a vyjádřit se k němu.
Oproti vyvěšenému rozpočtu byla navržena změna u Základní školy, a to navýšení dotace o Kč
250.000, tzn. celková dotace by byla 1 950.000 korun – paragraf 3113. Provozní dotace by byla Kč
1 700.000 a 250.000 by byla dotace na zlepšení podmínek – učební pomůcky, vybavení
s vyúčtováním k 30.9.2018:
- Závazný ukazatel MŠ 50.000
- Závazný ukazatel ŠJ 100.000
- závazný ukazatel ZŠ 100.000
Tato změna by se promítla do financování u položky 8115, tzn. zapojení zůstatku by se navýšilo na
částku Kč 13 042.000 (původně 12 892.000).
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko
vzneseno nebylo.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e schodkový rozpočet obce Soběchleby v členění paragrafů na rok 2018
2. s c h v a l u j e neinvestiční příspěvek na rok 2018 příspěvkové organizaci Základní škole a Mateřské
škole Soběchleby ve výši Kč 1 700.0000 obce Soběchleby na rok 2018
3. s c h v a l u j e účelový příspěvek s vyúčtováním k 30.9.2018 na rok 2018 příspěvkové organizaci
Základní škole a Mateřské škole Soběchleby ve výši Kč 250.000, závazný ukazatel ZŠ 100.000, MŠ 50.000
a ŠJ 100.000
Výsledek hlasování: 10 Pro, proti 0, zdržel se 0.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

pro

proti

Zdržel se

N

N
N

N

N

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

9. Různé
- Navýšení měsíční odměny zastupitelům obce
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce v tomto bodě uvedl, že je možnost navýšení měsíční odměny
zastupitelům od 1.1.2018.
Zastupitelé nepožadovali navýšení měsíční odměny.

Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Souběh funkcí
Odměny za jiné neuvolněné funkce nelze sčítat a poskytovat v souhrnné výši.
- stávající rozhodnutí o poskytování odměn ve výši součtu odměn (např. za zastupitele a odměny za předsedu
výboru) bude od 1. 1. 2018 neplatné. Je vhodné v prosinci 2017 schválit odměny při souběhu funkcí nově dle
platné právní úpravy (bez sčítání odměn, případně v souhrnné výši u funkcí, kde je sčítání odměn povoleno).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1. p r o j e d n a l o a r o z h o d l o, že odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce se nebudou
navyšovat a od 1.1.2018 budou nadále poskytovány měsíční odměny v částkách, které svým přechozím
usnesením ZO stanovilo, tzn. v nezměněné výši, bez sčítání odměn
2. s c h v a l u j e měsíční odměnu předsedovi Komise pro společenské záležitosti, který není členem
zastupitelstva obce ve výši Kč 400
Výsledek hlasování: 10 Pro, proti 0, zdržel se 0
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

pro

proti

Zdržel se

N

N
N

N

N

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

- Smlouva o právu umístit a provést stavbu
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že pro připravovanou
kanalizaci je potřeba schválit vzor smlouvy, která bude uzavřena s jednotlivými účastníky řízení
stavby kanalizace v místní části Záhumení. Uzavření smlouvy je nezbytnou podmínkou pro další
kroky k žádosti o stavební povolení a získaní dotace na vybudování kanalizace.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e smlouvu o právu umístit a provést stavbu
2. p o v ě ř u j e starostu obce k oslovení dotčených účastníků stavby a k podpisu smlouvy dle bodu 1
Výsledek hlasování: 10 Pro, proti 0, zdržel se 0
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef

pro
N

proti

Zdržel se

Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

N
N

N

N

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
P. Zdeněk Zapletal zastupitel obce požadoval od starosty obce, aby jej kontaktoval při příjezdu statika ke
kontrole místní tělocvičny.

10. Diskuse
Do diskuse se nikdo nepřihlásil, proběhla již v bodě různé.
11. Usnesení - rekapitulace výsledků jednání z 22. zasedání ZO
Usnesení – rekapitulaci výsledků jednání z 22. zasedání zastupitelstva provedla Eva Tomášková,
člen ZO.

12. Závěr
Starosta poděkoval za spolupráci v tomto roce všem organizacím, komisím a občanům v obci.
Popřál šťastné prožití vánoc a v Novém roce hodně štěstí a zdraví. Pozval přítomné na tradiční
ukončení roku na sokolském hřišti.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20:15 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 22. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rekapitulace výsledků jednání z 22. zasedání ZO

Zápis byl vyhotoven dne: 28.12.2017
Zapisovatelka: Karla Nevyjelová
Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................

Starosta:

.............................................. dne ...........................................

