Usnesení
71. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2013-10-02
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Rada obce Soběšovice projednala a bere na vědomí:
Úkoly, trvá: 23/16, 41/5, 68/13, 70/3.
Sdružení občanů-Soběšovice-nad vodou, Ing. Pavel Lapiš: Žádost o provedení měření
nadlimitního hluku se zdrojem vycházejícím při pořádání venkovních akcí z kempu Lučina
zaslaná KHS MS kraje, odboru hygieny obecné a komunální, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava.
Firma Jiří Fluksa, Příborská 1585, 738 01 Frýdek-Místek: žádost o zveřejnění inzerce ve
zpravodaji obce.
SOŠ, Frýdek-Místek, p.o., Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek: žádost o zveřejnění
inzerce ve zpravodaji obce.
Klub důchodců – založení klubu, Ing. Josef Majer: organizátor akce: žádost o finanční
příspěvek.
Krajský úřad MS kraje, odbor sociálních věcí, 28. října 117, 702 18 Ostrava: Sdělení
k zařízení Domov na kopci v Červeném Újezdě v Ústeckém kraji.
Paní Dana Bukovanská: návrh na pořízení změny ÚP obce Soběšovice.
Pan Radim Majer: žádost o odkoupení části pozemku.
Zástupce třídy Oktáva A, slečna Barbora Peterková: žádost o pronájem sálu.
Moravskoslezský kraj, krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava: poskytnutí účelové
neinvestiční dotace.
Obec Soběšovice: návrh uzavření dohody o provedení práce na dodání hlasovacích lístků pro
volby do PS Parlamentu ČR mezi obcí a paní Barborou Peterkovou.
Mgr. Petra Bartošová: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
Obec Soběšovice: návrh uzavření dohody o provedení práce (správce hřbitova) mezi obcí a
paní Jiřinou Chrobokovou.
Obec Soběšovice: nájem restaurace Nová Husarůvka.
Obec Soběšovice: „Přístavba tělocvičny ZŠ v Soběšovicích – rozšíření prací pro provoz
školy“: a) oprava venkovního schodiště do kuchyně včetně přilehlého soklu, b) výměna
skleněných luxfer za dřevěné okno EURO na schodišti do bytu ve škole, c) prodloužení
oplocení včetně podhrabových desek.
Obec Soběšovice: žádost o dotaci na zateplení objektu č.p. 45 + výměna oken.

Rada obce Soběšovice ukládá:
Zveřejnit ve zpravodaji obce 11/2013 za úplatu inzerci dle žádosti o zveřejnění: firma Jiří
Fluksa, Příborská 1585, 738 01 Frýdek-Místek
Zodp.: místostarosta, Guziurová, Popovičová
Zveřejnit ve zpravodaji obce 11/2013 bezúplatně inzerci dle žádosti o zveřejnění: SOŠ,
Frýdek-Místek, p.o., Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek.
Zodp.: místostarosta, Guziurová
Provést vyúčtování finančního příspěvku na pohoštění ve výši 50,- Kč/účastník zakládající
schůze Klubu důchodců dle prezenční listiny.
Zodp.: starosta, Guziurová, Popovičová
Odpovědět paní Daně Bukovanské k návrhu na pořízení změny ÚP obce Soběšovice.
Zodp.: starosta
Zaslat odpověď panu Radimu Majerovi k žádosti o odkoupení části pozemku a řešit po
zaměření hranic pozemku.
Zodp.: starosta
Zabezpečit vyúčtování za úhradu nákladů na provoz sálu dle žádosti o pronájem sálu Nové
Husarůvky zástupce třídy Oktáva A, slečny Barbory Peterkové.
Zodp.: starosta, Popovičová
Uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje a předložit závěrečné vyúčtování v termínu do 20. 1. 2014.
Zodp.: starosta, Popovičová
Uzavřít dohodu o provedení práce na dodání hlasovacích lístků pro volby do PS Parlamentu
ČR mezi obcí a paní Barborou Peterkovou.
Zodp.: starosta, Guziurová
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9. Zveřejnit ve zpravodaji obce 11/2013 za úplatu inzerci dle žádosti o zveřejnění: Mgr. Petra
Bartošová.
Zodp.: místostarosta, Guziurová, Popovičová
10. Uzavřít dohodu o provedení práce (správce hřbitova) mezi obcí a paní Jiřinou Chrobokovou.
Zodp.: starosta, Guziurová
11. Připravit a předložit ke schválení na zasedání rady obce dne 16. 10. 2013 smlouvu o nájmu
restaurace Nová Husarůvka mezi obcí a paní Martinou Michalčíkovou.
Zodp.: starosta, Popovičová
12. Zabezpečit realizaci „Přístavba tělocvičny ZŠ v Soběšovicích – rozšíření prací pro provoz
školy“ v požadovaném rozsahu.
Zodp.: starosta
13. Předložit žádost o dotaci na zateplení objektu č.p. 45 + výměna oken.
Zodp.: starosta

III.

Rada obce Soběšovice schvaluje:
1. Program zasedání Rady obce Soběšovice konané dne 2013-10-02.
2. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce 11/2013 za úplatu dle žádosti o zveřejnění: firma Jiří
Fluksa, Příborská 1585, 738 01 Frýdek-Místek
3. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce 11/2013 bezúplatně dle žádosti o zveřejnění: SOŠ,
Frýdek-Místek, p.o., Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek.
4. Finanční příspěvek na pohoštění ve výši 50,- Kč/účastník zakládající schůze Klubu důchodců
dle prezenční listiny.
5. Zaslání odpovědi paní Daně Bukovanské k návrhu na pořízení změny ÚP obce Soběšovice.
6. Zaslání odpovědi panu Radimu Majerovi k žádosti o odkoupení části pozemku a řešit po
zaměření hranic pozemku.
7. Žádost o pronájem sálu Nové Husarůvky zástupce třídy Oktáva A, slečny Barbory Peterkové
za úhradu nákladů na provoz sálu.
8. Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a
předložení závěrečného vyúčtování v termínu do 20. 1. 2014.
9. Dohodu o provedení práce na dodání hlasovacích lístků pro volby do PS Parlamentu ČR mezi
obcí a paní Barborou Peterkovou.
10. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce 11/2013 za úplatu dle žádosti o zveřejnění: Mgr. Petra
Bartošová.
11. Dohodu o provedení práce (správce hřbitova) mezi obcí a paní Jiřinou Chrobokovou,
v celoročním rozsahu do 300 hodin (25,0 hod/měsíc), s odměnou 80 Kč/hod.
12. Na základě výběru ze dvou uchazečů splňujících kriteria hodnocení: 1. paní Dagmar
Slačáková, 2. paní Martina Michalčíková, přípravu a předložení smlouvy o nájmu restaurace
Nová Husarůvka mezi obcí a paní Martinou Michalčíkovou ke schválení na zasedání rady
obce dne 16. 10. 2013.
13. Zabezpečení realizace „Přístavba tělocvičny ZŠ v Soběšovicích – rozšíření prací pro provoz
školy“ v požadovaném rozsahu: a) oprava venkovního schodiště do kuchyně včetně přilehlého
soklu, b) výměna skleněných luxfer za dřevěné okno EURO na schodišti do bytu ve škole, c)
prodloužení oplocení včetně podhrabových desek.
14. Předložení žádosti o dotaci na zateplení objektu č.p. 45 + výměna oken.

Zapsal:

Ing. Josef Majer
místostarosta obce

Ing. Karel Obluk
starosta obce

