Usnesení
63. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2013-05-15
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II.

Rada obce Soběšovice projednala a bere na vědomí:
Úkoly, trvá: 23/16, 41/5, 55/2, 60/1, 61/1, 62/2, 62/3.
Ing. Ivo Papala: žádost o poskytnutí informace („Přístavba tělocvičny ZŠ v Soběšovicích“).
Ing. Ivo Papala: žádost o poskytnutí informace (Vyúčtování obecního bálu).
Výbor kontrolní, předseda pan Radek Uher: zápis o kontrole pokladních operací OÚ
Soběšovice.
Výbor kontrolní, předseda pan Radek Uher: zápis o kontrole pokladních operací ZŠ a MŠ
Soběšovice.
Paní Miriam Dýrrová: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji (koncert žáků).
Paní Miriam Dýrrová: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce (výuka žáků).
Paní Monika Sojková: výstavba rodinného domu a domovních přípojek na pozemku par. č.
449/13 – vyjádření OÚ Soběšovice a souhlas se stavbou.
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek: výzva
k výběru autorizovaného projektanta a ke zpracování doplňujících průzkumů a rozborů.
Ing. František Gleta: žádost o upřesnění odpovědi na dotazy z dopisu dne 15. 4. 2013.
Místní knihovna Dobrá, p.o., Dobrá č.p. 230, okres Frýdek-Místek: Dodatek č. 2 ke Smlouvě
o poskytování knihovnických a informačních služeb k dotaci na rok 2013.
Obec Soběšovice: Smlouva o výpůjčce EKO – KOM, a.s.

Rada obce Soběšovice ukládá:
1. Vyřídit žádost Ing. Ivo Papaly o poskytnutí informace („Přístavba tělocvičny ZŠ
v Soběšovicích“) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákonem
č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím; zaslat odpověď.
Zodp.: starosta
2. Vyřídit žádost Ing. Ivo Papaly o poskytnutí informace (Vyúčtování obecního bálu); zaslat kopii
vyúčtování.
Zodp.: starosta
3. Předložit příštímu zasedání ZO zápis výboru kontrolního o kontrole pokladních operací OÚ
Soběšovice.
Zodp.: starosta
4. Předložit příštímu zasedání ZO zápis výboru kontrolního o kontrole pokladních operací ZŠ a
MŠ Soběšovice.
Zodp.: starosta
5. Zveřejnit ve zpravodaji obce bezúplatně inzerci (koncert žáků) dle žádosti paní Miriam
Dýrrové.
Zodp.: místostarosta, Guziurová
6. Zveřejnit ve zpravodaji obce bezúplatně inzerci (výuka žáků) dle žádosti paní Miriam Dýrrové.
Zodp.: místostarosta, Guziurová
7. Zaslat odpověď k žádosti paní Moniky Sojkové o vyjádření souhlasu k výstavbě rodinného
domu a domovních přípojek na pozemku par. č. 449/13: rada obce souhlasí s připojením
přípojky kanalizační na p. č. 453/2.
Zodp.: starosta
8. Vybrat autorizovaného projektanta dle výzvy Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ,
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek.
Zodp.: starosta
9. Odpovědět ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) Ing. Františku Gletovi k žádosti o upřesnění odpovědi na dotazy
z dopisu dne 15. 4. 2013.
Zodp.: starosta
10. Uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb k dotaci
na rok 2013 mezi Obcí Soběšovice a Místní knihovnou Dobrá, p.o., Dobrá č.p. 230, okres
Frýdek-Místek.
Zodp.: starosta, Popovičová
11. Uzavřít Smlouvu o výpůjčce nádob na barevné sklo a plast mezi Obcí Soběšovice a
EKO – KOM, a.s.
Zodp.: starosta, Popovičová
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III.

Rada obce Soběšovice schvaluje:
1. Program zasedání rady obce konané dne 2013-05-15.
2. Vyřízení žádosti Ing. Ivo Papaly o poskytnutí informace („Přístavba tělocvičny ZŠ
v Soběšovicích“) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákonem
č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím; zaslání odpovědi.
3. Vyřízení žádosti Ing. Ivo Papaly o poskytnutí informace (Vyúčtování obecního bálu); zaslání
kopie vyúčtování.
4. Předložení zápisu výboru kontrolního o kontrole pokladních operací OÚ Soběšovice příštímu
zasedání ZO.
5. Předložení zápisu výboru kontrolního o kontrole pokladních operací ZŠ a MŠ Soběšovice
příštímu zasedání ZO.
6. Zveřejnění inzerce (koncert žáků) dle žádosti paní Miriam Dýrrové bezúplatně ve zpravodaji
obce.
7. Zveřejnění inzerce (výuka žáků) dle žádosti paní Miriam Dýrrové bezúplatně ve zpravodaji
obce.
8. Odpověď k žádosti paní Moniky Sojkové o vyjádření souhlasu k výstavbě rodinného domu a
domovních přípojek na pozemku par. č. 449/13: rada obce souhlasí s připojením přípojky
kanalizační na p. č. 453/2.
9. Výběr autorizovaného projektanta dle výzvy Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ,
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek.
10. Odpověď ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) Ing. Františku Gletovi k žádosti o upřesnění odpovědi na dotazy z dopisu
dne 15. 4. 2013.
11. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb k dotaci na rok
2013 mezi Obcí Soběšovice a Místní knihovnou Dobrá, p.o., Dobrá č.p. 230, okres
Frýdek-Místek.
12. Smlouvu o výpůjčce nádob na barevné sklo a plast mezi Obcí Soběšovice a EKO – KOM,
a.s.

Zapsal:

Ing. Josef Majer
místostarosta obce

Ing. Karel Obluk
starosta obce

