Usnesení
64. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2013-05-29
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Rada obce Soběšovice projednala a bere na vědomí:
Úkoly, trvá: 23/16, 41/5, 55/2, 60/1, 63/3, 63/4, 63/8.
Obec Soběšovice: návrh programu 12. zasedání ZO Soběšovice dne 2013-06-12.
Paní Marcela Chroboková: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji.
Občanské sdružení „ZELENÁ PRO SOBĚŠOVICE“, Soběšovice 184: oznámení o účasti
v řízení.
Ing. Martin Barteček, Na výsluní 2008, 738 01 Frýdek-Místek: žádost o uzavření Smlouvy o
budoucí smlouvě na stavbu „Soběšovice – Werner, elektrická přípojka NNk“.
Ing. Martin Barteček, Na výsluní 2008, 738 01 Frýdek-Místek: žádost o uzavření Smlouvy o
budoucí smlouvě na stavbu „Soběšovice – Křístek, elektrická přípojka NNk“.
Základní škola a mateřská škola Lučina, okres F-M, p.o.: žádost o pronájem „párty stanu“ na
Dětské radovánky.
Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a paní
Eliškou Kopcovou.
Obec Soběšovice: návrh dohod o provedení práce: a) údržba porostů a zařízení, b) služby
informačních technologií; v roce 2013.
Ing. Ivo Papala: návrhy na zařazení do programu 12. zasedání ZO.
Obec Soběšovice: řád pohřebiště – doplnit o uzamčení mimo provozní dobu.

Rada obce Soběšovice ukládá:
Zveřejnit konání 12. zasedání ZO Soběšovice dne 2013-06-12 a program včetně návrhů člena
ZO Ing. Ivo Papaly (viz. bod 10).
Zodp.: starosta
Žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji paní Marcely Chrobokové dále neřešit, žádost
byla doručena na zasedání rady obce po termínu vydání zpravodaje.
Zodp.: starosta
Uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě na stavbu „Soběšovice – Werner, elektrická přípojka
NNk“ za poplatek ve výši 1200 Kč včetně DPH.
Zodp.: starosta, Popovičová
Uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě na stavbu „Soběšovice – Křístek, elektrická přípojka
NNk“ za poplatek ve výši 1200 Kč včetně DPH.
Zodp.: starosta, Popovičová
Vyřídit žádost Základní školy a mateřské školy Lučina, okres F-M, p.o. o pronájem „párty
stanu“ na Dětské radovánky s výší nájmu sníženého na 1500 Kč za výpůjčku na den 9. 6.
2013.
Zodp.: místostarosta, Popovičová
Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a paní Eliškou Kopcovou.
Zodp.: starosta, Popovičová
Uzavřít dohody o provedení práce, s odměnou dle VPP č.1/2012 (80 Kč/hod):
a) mezi Obcí Soběšovice a panem Pavlem Ovesným, údržba porostů a zařízení, za rok 2013
v celkovém rozsahu 300 hodin, b) mezi Obcí Soběšovice a panem Tomášem Sikorou, služby
informačních technologií, za rok 2013 v celkovém rozsahu 300 hodin.
Zodp.: starosta, Guziurová
Zařadit návrhy Ing. Ivo Papaly do programu 12. zasedání ZO konaného dne 2013-06-12.
Zodp.: starosta
Doplnit řád pohřebiště o uzamykání hřbitova mimo provozní dobu.
Zodp.: starosta
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Rada obce Soběšovice schvaluje:
1. Program zasedání rady obce konané dne 2013-05-29.
2. Zveřejnění konání 12. zasedání ZO Soběšovice dne 2013-06-12 a program včetně návrhů
člena ZO Ing. Ivo Papaly (viz. bod 11).
3. Žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji paní Marcely Chrobokové dále neřešit, žádost
byla doručena na zasedání rady obce po termínu vydání zpravodaje.
4. Smlouvu o budoucí smlouvě na stavbu „Soběšovice – Werner, elektrická přípojka NNk“ za
poplatek ve výši 1200 Kč včetně DPH.
5. Smlouvu o budoucí smlouvě na stavbu „Soběšovice – Křístek, elektrická přípojka NNk“ za
poplatek ve výši 1200 Kč včetně DPH.
6. Žádost Základní školy a mateřské školy Lučina, okres F-M, p.o. o pronájem „párty stanu“ na
Dětské radovánky se snížením nájmu na 1500 Kč za výpůjčku na den 9. 6. 2013.
7. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a paní Eliškou Kopcovou.
8. Dohody o provedení práce, s odměnou dle VPP č.1/2012 (80 Kč/hod):
a) mezi Obcí Soběšovice a panem Pavlem Ovesným, údržba porostů a zařízení, za rok 2013
v celkovém rozsahu 300 hodin, b) mezi Obcí Soběšovice a panem Tomášem Sikorou, služby
informačních technologií, za rok 2013 v celkovém rozsahu 300 hodin.
9. Zařazení návrhů Ing. Ivo Papaly do programu 12. zasedání ZO konaného dne 2013-06-12.
10. Doplnění řádu pohřebiště o uzamykání hřbitova mimo provozní dobu.

Zapsal:

Ing. Josef Majer
místostarosta obce

Ing. Karel Obluk
starosta obce

