ZÁPIS
z 20. zasedání Zastupitelstva obce S o b ě c h l e b y, které se konalo dne
9.listopadu 2017 od 18:00 hodin v sále kulturního domu v Soběchlebech čp. 123

1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Soběchleby (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18,04 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 1.11.2017 do 9.11.2017. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze konstatoval, že z prezenční listiny (příloha 1) je přítomno 9 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 Mgr. Břetislava Kratochvíla a pana Josefa Kotase,
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 Ing. Břetislava Kratochvíla a pana Josefa Kotase a zapisovatelku paní
Karlu Nevyjelovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, 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
N

proti

Zdržel se

3. Schválení programu 20. zasedání zastupitelstva obce
Program zasedání zastupitelstva obce byl zaslán všem zastupitelům obce. Tento program byl
v souladu s informací o konání zasedání zastupitelstva obce zveřejněn na úřední desce.
V programu zastupitelstva přibyly oproti vyvěšenému programu 3 body. Celý program se posunul
od bodu programu č. 12. Doplnění člena rady obce. Před bod různé byly vloženy dva body 14. a
15. Podání žádosti o dotaci na Územní plán Soběchleby z dotačního Ministerstvu pro místní rozvoj
a Olomoucký kraj.
Navržený
program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
Schválení programu 20. zasedání zastupitelstva obce
Zpráva o činnosti rady obce a obecního úřadu
Prodej části pozemku p.č. 462/22 v k.ú. Soběchleby – kupní smlouva
Prodej části pozemku p.č. 867/2 a 437/3 v k.ú. Soběchleby o celkové
výměře 146 m² – kupní smlouva
Prodej části pozemku p.č. 867/2 a 437/3 v k.ú. Soběchleby o celkové
výměře 8 m² – kupní smlouva
Prodej pozemku p.č. 106/3 v k.ú. Soběchleby – kupní smlouva
Prodej části pozemku p.č. 767/1 v k.ú. Soběchleby – kupní smlouva
Koupě pozemků v k.ú. Soběchleby
Doplnění člena rady obce
Doplnění člena rady obce
Rozpočtová změna č.12/2017
Podání žádosti o dotaci na Územní plán Soběchleby z dotačního titulu MMR
Podání žádosti o dotaci na Územní plán Soběchleby z dotačního titulu
Olomouckého kraje
Různé
Diskuse
Usnesení – rekapitulace výsledků jednání z 20. 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 20. zasedání zastupitelstva obce:
Výsledek hlasování: Pro 9, 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
N

proti

Zdržel se

Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

N

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4. Zpráva o činnosti rady obce a obecního úřadu
Předsedající předal slovo Ing. Břetislavu Kratochvílovi, který informoval, že od posledního
zasedání zastupitelstva konaného 13. 9. 2017 proběhly dvě porady zastupitelů 12. 10. 2017 a
31.10.2017 . Rada obce zasedala třikrát 2.10. 2017, 17.10.2017, 30.10.2017.
Před hlasováním dal Ing Břetislavu Kratochvílovi možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska.
Ing. Jana Kučerová, zastupitel se dotazovala, proč nejsou zasílány zápisy z rad.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce odpověděl, že provedl výpis ze všech rad.
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: 9 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
N

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5. Prodej části pozemku p.č. 462/22 v k.ú. Soběchleby – kupní smlouva
Dne 4.7. 2017 byl vyvěšen záměr č.1/2017 na prodej části obecního pozemku o výměře 207 m²,
který se nachází ve spodní části řadovek před domem č.p. 182. Na zveřejněný záměr se přihlásil
jeden zájemce – manželé Hrouzkovi. Majitelé přilehlé nemovitosti. Pozemek je nevyužitý a
obec jej nevyužívá ani dle územního plánu se s ním nepočítá k dalšímu využívání. Cena za
prodej byla stanovena cenou místě obvyklou 30 Kč za 1 m².
Návrh kupní smlouvy byl rozeslán všem zúčastněným stranám. Připomínky ke smlouvě byly
ihned zapracovány.

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 odprodej části pozemku p.č. 462/22 v k.ú. Soběchleby dle návrhu
2. s c h v a l u j e kupní smlouvu dle bodu 1
3. p o v ě ř u j e starostu obce k podpisu smlouvy dle bodu 2
Výsledek hlasování: 9 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
N

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6. Prodej části pozemku p.č. 867/2 a 437/3 v k.ú. Soběchleby o celkové výměře 146 m² –
kupní smlouva
Dne 4.7. byl vyvěšen záměr č.2/2017 na prodej části obecního pozemku o výměře 146 m², který
se nachází ve spodní části obce u bytovek před domem č.p. 16. Na zveřejněný záměr se přihlásil
jeden zájemce – pan Nevyjel. Majitel přilehlé nemovitosti. Pozemek je nevyužitý a obec jej
nevyužívá ani dle územního plánu se s ním nepočítá k dalšímu využívání. Cena za prodej byla
stanovena cenou místě obvyklou 30 Kč za 1 m².
Návrh kupní smlouvy byl rozeslán všem zúčastněným stranám. Připomínky ke smlouvě byly
ihned zapracovány.
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 odprodej části pozemku p.č. 867/2 a 437/3 v k.ú. Soběchleby dle návrhu
2. s c h v a l u j e kupní smlouvu dle bodu 1
3. p o v ě ř u j e starostu obce k podpisu smlouvy dle bodu 2

Výsledek hlasování: 9 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
N

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7. Prodej části pozemku p.č. 867/2 a 437/3 v k.ú. Soběchleby o celkové výměře 8 m² –
kupní smlouva
Dne 4.7. 2017byl vyvěšen záměr č.3/2017 na prodej části obecního pozemku o výměře 8 m², který
se nachází ve spodní části obce u bytovek přilehlý k pozemku p.č. 437/12 v k.ú. Soběchleby.
Na zveřejněný záměr se přihlásil jeden zájemce – rodina Malinova. Majitelé přilehlé nemovitosti.
Pozemek je nevyužitý a obec jej nevyužívá ani dle územního plánu se s ním nepočítá k dalšímu
využívání. Cena za prodej byla stanovena cenou místě obvyklou 30 Kč za 1 m².
Návrh kupní smlouvy byl rozeslán všem zúčastněným stranám. Připomínky ke smlouvě byly
ihned zapracovány.
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 odprodej části pozemku p.č. 867/2 a 437/3 v k.ú. Soběchleby dle návrhu
2. s c h v a l u j e kupní smlouvu dle bodu 1
3. p o v ě ř u j e starostu obce k podpisu smlouvy dle bodu 2
Výsledek hlasování: 9 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
N

proti

Zdržel se

8. Prodej pozemku p.č. 106/3 v k.ú. Soběchleby – kupní smlouva
Dne 4.7. 2017 byl vyvěšen záměr č.4/2017 na prodej části obecního pozemku o výměře 122 m²,
který se nachází místní části obce Záhumení u domu č.p. 179. Na zveřejněný záměr se přihlásil
jeden zájemce – pan Navrátil. Majitelé přilehlé nemovitosti. Pozemek je nevyužitý a obec jej
nevyužívá. Do budoucna je zde uvažováno s vybudováním kanalizace, která by měla propojit
zbylou spodní část obce, která ještě není připojena. Proto ke kupní smlouvě bude ještě smlouva o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, kde se kupující zavazuje k umístění
kanalizace na tento pozemek. Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena na dobu 10 let, během
které by obec měla dokončit zbývající část kanalizace.
Cena za prodej byla stanovena cenou místě obvyklou 30 Kč za 1 m².
Návrh kupní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě byly
rozeslány všem zúčastněným stranám. Připomínky ke smlouvám byly ihned zapracovány.
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 odprodej části pozemku p.č. 106/3 v k.ú. Soběchleby dle návrhu
2. s c h v a l u j e kupní smlouvu dle bodu 1
3. s c h v a l u j e smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
4. p o v ě ř u j e starostu obce k podpisu smlouvy dle bodu 2 a 3
Výsledek hlasování: 9 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
N
N

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

9. Prodej části pozemku p.č. 767/1 v k.ú. Soběchleby – kupní smlouva
Dne 27.7. byl vyvěšen záměr č.5/2017 na prodej části obecního pozemku o výměře 53 m², který
se nachází v části obce po jednotou přilehlý k domu č.p. 67. Na zveřejněný záměr se přihlásil
jeden zájemce – paní Sobotková. Majitel přilehlé nemovitosti. Pozemek je obcí nevyužívaný a
obec ani dle územního plánu s ním nepočítá k dalšímu využívání. Cena za prodej byla stanovena
cenou místě obvyklou 30 Kč za 1 m².
Návrh kupní smlouvy byl rozeslán všem zúčastněným stranám. Připomínky ke smlouvě byly
ihned zapracovány.

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 odprodej části pozemku p.č. 767/1 v k.ú. Soběchleby dle návrhu
2. s c h v a l u j e kupní smlouvu dle bodu 1
3. p o v ě ř u j e starostu obce k podpisu smlouvy dle bodu 2
Výsledek hlasování: 9 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
N

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

10. Koupě pozemků v k.ú. Soběchleby
Již v minulosti jsme řešili vzdání se předkupního práva k pozemkům 425/4 orná půda a 897/6
vodní plocha v k.ú. Soběchleby. Pro nemožnost vzdání se předkupního práva podle §101 zákona
č.183/2006 . Na základě proběhlých schůzek s panem Zavadilem a zpracovaného posudku na
tyto pozemky rada obce vyjednala kupní cenu 12 Kč/m² a doporučuje zastupitelstvu obce koupi
těchto pozemků. Cena je v souladu se zpracovaným znaleckým posudkem.
Pozemky jsou umístěny strategicky v místní části obce Slatina, vhodná pro další rozvoj obce.
Návrh kupní smlouvy byl rozeslán všem zúčastněným stranám. Připomínky ke smlouvě byly
ihned zapracovány.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska.
Ing. Jana Kučerová, zastupitel se dotazovala, proč nelze se jednoduše vzdát předkupního práva.
Kolik pozemků v obci má předkupní právo, které máme odkupovat.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce odpověděl, že KÚ v Přerově už 2x zamítl návrh na vklad p. Zavadila,
pozemků s předkupním právem muže koupit jen obec, zrušit předkupní právo nelze. Kolem sběrného střediska
je více parcel s předkupním právem, ale ostatní vlastníci nenabízí pozemky k odprodeji. Odkup pozemku je za
výhodnou cenu, je vhodné pozemky odkoupit.
P. Jana Škrabalová, občan se dotazovala, proč nedochází k úpravě pozemku, pod koupalištěm, které jsou
určeny k výstavbě a kupují se další (myslela u SSO).
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce odpověděl, že koncem listopadu je naplánována schůzka na vybudování
inženýrských sítí.
P. Soňa Zezulková, zastupitel se vyjádřila, že je vypracovaná studie na rozdělení pozemků, na kterou má
obec vyčleněny prostředky.

p. Petr Pečánka, zastupitel souhlasí s odkupem pozemků od pana Zavadila a v budoucnu se část může
nabídnout družstvu.
Mgr. Břetislav Kratochvíl, místostarosta uvedl, že cena pozemku je výhodná a odkoupíme je, uzavřel diskusi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby
1. s c h v a l u j e koupi pozemku p.č. 425/4 a 897/6 v k.ú. Soběchleby dle zápisu
2. s c h v a l u j e úhradu znaleckého posudku
3. s c h v a l u j e vklad do katastru nemovitostí
4. p o v ě ř u j e starostu obce k podpisu smlouvy dle bodu 1
Výsledek hlasování: 9 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
N

Usnesení č. 9 bylo schváleno

11. Doplnění člena rady obce
Z důvodů rezignace paní Soni Zezulkové dne 27.10.2017 na funkci člena rady obce, volil se nový
člen rady obce. Starosta poděkoval paní Soni Zezulkové za dosavadní práci ve funkci člena rady
obce a přál jí, aby i nadále zůstala aktivním členem zastupitelstva obce.
Byl navržen do funkce člena rady obce pan Josef Kotas.
Dříve než došlo k volbě, dotazoval se starosta obce navrženého kandidáta, zda souhlasí
s návrhem.
Pan Josef Kotas souhlasil, starosta dal hlasovat.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
- v o l í členem rady obce pana Josefa Kotase
Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 1

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
Z

N
N
N
N
N
N

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

12. Doplnění člena rady obce
Z důvodů rezignace pana Zbyňka Macka dne 6.11.2017 na funkci člena rady obce, volil se nový
člen rady obce. Starosta poděkoval panu Zbyňku Mackovi za dosavadní práci ve funkci člena rady
obce a přál mu, aby i nadále zůstal aktivním členem zastupitelstva obce.
Byl navržen do funkce člena rady obce pan Stanislav Pírek.
Dříve než došlo k volbě, dotazoval se starosta obce navrženého kandidáta, zda souhlasí
s návrhem.
Pan Stanislav Pírek nesouhlasil.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
- n e z v o l i l o člena rady

13. Rozpočtová změna č. 12
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtové změny, popsal, čeho se rozpočtová změna
týká: v této rozpočtové změně je navýšení příjmů o 131.000 a výdajů o 131.000.
V příjmech je to,
-navýšení daňových příjmů o 86.000 korun
-navýšení příjmů z pronájmu pozemků o 37.000 korun (nájem od ZD Záhoří)
-navýšení příjmů sběrného střediska o 8 000 korun
Ve výdajích:
- paragraf 3635 územní plánování –je to zpracování žádosti o dotaci na územní plán 11.000 korun
-navýšení paragrafu 2212 o 60.000 korun jedná se o výdaje na zpracování žádosti o dotaci na opravu
místní komunikace
-snížení výdajů paragraf 3639 je to snížení výdajů na nákup pozemků o 400.000 korun

-navýšení výdajů na paragraf 3631 o 40.000 jedná se o výdaje na zpracování pasportu veřejného
osvětlení
-navýšení výdajů paragraf 3723 sběrné středisko odpadů o 20.000 korun
-poslední navýšení se týká paragrafu 3113 základní školy položky 5331 neinvestiční příspěvky
zřízeným příspěvkovým organizacím, je zde navýšení o 400.000 korun.
V případě, že by neprošel příspěvek ZŠ (navýšení výdajů, a to financování položka 8115 to je
zůstatku na účtu o 400.000)
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska
Ing. Jana Kučerová, zastupitel vznesla požadavek k doplnění dotace pro ZŠ
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e rozpočtovou změnu č. 12 ve výši Kč 131.000
2. s c h v a l u j e příspěvek Základní škole a Mateřské škole Soběchleby na mzdové náklady roku 2017 platy, dohody, odvody ZP a SP, FKSP ve výši Kč 400.000, termín vyúčtování 20.1.2018, termín vrácení
nevyčerpaného příspěvku do 20.1.2018
Výsledek hlasování: Pro 9, 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
N

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

14. Podání žádost o dotaci na Územní plán Soběchleby z dotačního titulu MMR
Vzhledem k tomu, že naše obec zpracovává Územní plán obce, můžeme využít dotačních titulů,
které by mohl náklady na pořízení Územního plánu snížit. Celková předpokládaná částka na
pořízení nového Územního plánu je 300.000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na Územní plán Soběchleby z dotačního titulu MMR
2. p o v ě ř u j e starostu k podpisu žádosti dle bodu 1
Výsledek hlasování: Pro 9, 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
N

15. Podání žádost o dotaci na Územní plán Soběchleby z dotačního titulu
Olomouckého kraje
Vzhledem k tomu, že naše obec zpracovává Územní plán obce, můžeme využít dotačních titulů,
které by mohl náklady na pořízení Územního plánu snížit. Celková předpokládaná částka na
pořízení nového Územního plánu je 300.000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na Územní plán Soběchleby z dotačního titulu Olomouckého
kraje
2. p o v ě ř u j e starostu k podpisu žádosti dle bodu 1
Výsledek hlasování: Pro 9, 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
N

16. Různé
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce informoval, že předání koupaliště je neustále v řešení, obec navrhla už dva
termíny. Informoval o možnosti požádání dotace od kraje na semafor u školy společně s vybudováním
zastávky autobusu. Dále starosta uvedl, že dojde k výměně oken v KD, č.p.6 (pošta) a vstupní dveře do masny.
P. Soňa Zezulková zastupitel obce se dotazovala, jaký je stav tělocvičny z hlediska statika.

Ing. Miloslav Jančík, starosta obce odpověděl, statik neposlal zatím vyjádření, došlo k opravě parket.

17. Diskuse
Do diskuse se nikdo nepřihlásil, proběhla už v bodě různé
18. Usnesení – rekapitulace výsledků jednání z 20. zasedání ZO
Usnesení – rekapitulaci výsledků jednání z 20. zasedání zastupitelstva provedla Eva Tomášková,
člen ZO.

19. Závěr
Předsedající na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast na 20. zasedání zastupitelstva obce,
všem členům zastupitelstva obce, členům rady, členům výborů ZO a komisi RO a občanům, kteří
pomohli jakoukoliv činností k rozvoji naší obce.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19:15 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 20. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rekapitulace výsledků jednání z 20. zasedání ZO

Zápis byl vyhotoven dne: 9.11.2017
Zapisovatelka: Karla Nevyjelová
Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

