Usnesení
18. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2011-07-27
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Rada obce Soběšovice projednala a bere na vědomí:
Úkoly, trvá: 44/6c (černé stavby), 84/14 (kupní smlouva), 6/13, 9/16, 16/1, 16/6, 16/10, 17/7.
Pozemkový fond ČR, KP pro MS kraj, Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava: žádost o sdělení
ve věci převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a panem Jiřím
Hrabcem.
Paní Anna Lapišová: žádost o sepsání nájemní smlouvy.
Paní Anna Lapišová: požadavek o sjednání nápravy v souvislosti s riziky a nebezpečím
vyplývajícím z neudržování plochy pozemku p. č. 333/3 (zák. 334/1992 Sb.).
Výbor kontrolní, předseda pan Radek Uher: zápis o kontrole pokladních operací na OÚ dne
25. 7. 2011.
Obec Soběšovice: smlouva o společném postupu k zabezpečení realizace veřejné zakázky
„Dodávka elektrické energie a zemního plynu obce sdružené ve svazku obcí MŽaTp, jejich
příspěvkové organizace a obchodní společnosti, ve kterých mají tyto obce obchodní podíl“.
Obec Soběšovice: „Dětské hřiště v Soběšovicích“ - smlouva o dílo.

Rada obce Soběšovice ukládá:
1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí a panem Jiřím Hrabcem.
Zodp.: starosta, Popovičová
2. Zaslat odpověď ve smyslu platného ÚP k žádosti o sepsání nájemní smlouvy paní Anně
Lapišové.
Zodp: starosta, Popovičová
3. Zaslat odpověď p. Anně Lapišové k požadavku o sjednání nápravy neudržované plochy
p. č. 333/3 a upozornit vlastníky sousedních pozemků.
Zodp.: starosta, místostarosta
4. Uzavřít smlouvu o společném postupu k zabezpečení realizace veřejné zakázky „Dodávka
elektrické energie a zemního plynu obce sdružené ve svazku obcí MŽaTp, jejich příspěvkové
organizace a obchodní společnosti, ve kterých mají tyto obce obchodní podíl“.
Zodp.: starosta
5. Uzavřít smlouvu o dílo mezi Obcí Soběšovice a B + J stavební s.r.o., Ostravice 1272 na akci
„Dětské hřiště v Soběšovicích“.
Zodp.: starosta
Rada obce Soběšovice schvaluje:
Program zasedání rady obce konané dne 2011-07-27.
Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí a panem Jiřím Hrabcem.
Odpověď ve smyslu platného ÚP k žádosti o sepsání nájemní smlouvy paní Anně Lapišové.
Odpověď p. Anně Lapišové k požadavku o sjednání nápravy neudržované plochy p. č.
333/3 a upozornění vlastníků sousedních pozemků.
5. Smlouvu o společném postupu k zabezpečení realizace veřejné zakázky „Dodávka elektrické
energie a zemního plynu obce sdružené ve svazku obcí MŽaTp, jejich příspěvkové
organizace a obchodní společnosti, ve kterých mají tyto obce obchodní podíl“.
6. Na základě výběrového řízení na akci „Dětské hřiště v Soběšovicích“ smlouvu o dílo mezi
Obcí Soběšovice a B + J stavební s.r.o., Ostravice 1272.
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Zapsal:

Ing. Josef Majer
místostarosta obce

Ing. Karel Obluk
starosta obce

