Usnesení
41. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2012-07-04
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Rada obce Soběšovice projednala a bere na vědomí:
Úkoly, trvá: 23/16, 33/5, 38/2, 40/3.
Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska, SDH Soběšovice: žádost o finanční příspěvek.
Obec Soběšovice: návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Soběšovice a Ing.
Františkem Gletou.
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady: návrh Smlouvy o společném postupu
k zabezpečení realizace projektu „Kulturní krajina a historické kořeny“.
MS kraj, krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava: žádost o spolupráci při možném
financování škol.
MM F-M, odbor ÚRaSŘ, odd. SŘ, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek: rozhodnutí
prodloužení platnosti stavebního povolení „Záchytné parkoviště a chodník“.
SmVaK Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava: vyúčtování ceny vodného a stočného
za rok 2011.
Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec: „Přístavba tělocvičny ZŠ
v Soběšovicích“.
Ing. Ivo Papala, osoba oprávněná zastupovat petiční výbor: Urgence.
ARBUS GEO SYSTÉM: ortofotomapy.
Obec Soběšovice: prodej pozemků zveřejnit dle 8. ZO.

Rada obce Soběšovice ukládá:
Vyřídit žádost SDH Soběšovice o finanční příspěvek dočerpáním fin. příspěvku (600 Kč)
z platby v době konání hasičského plesu a prominout platbu za pronájem sálu pro výcvik
mladých hasičů ( 720 Kč, fa 64/2012).
Zodp.: starosta, Popovičová
Uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Soběšovice a Ing. Františkem Gletou.
Zodp.: starosta
Připravit možnost využití podle dalších pokynů MS kraje, krajský úřad, 28. října 117, 702 18
Ostrava k žádosti o spolupráci při možném financování škol.
Zodp.: starosta
Zaslat odpověď Ing. Ivo Papalovi, osobě oprávněné zastupovat petiční výbor, k urgenci
petice: rada obce projednala odpověď starosty, statutárního zástupce OÚ a považuje petici
za vyřízenou.
Zodp.: starosta
Sledovat a opět řešit v r. 2013 úkoly: 84/14 (kupní smlouva), 16/1, které jsou vzhledem ke
změnám legislativy dočasně zrušeny.
Zodp.: starosta
Zapojit se podle specifikace projektu dle nabídky na zpracování pro obec Soběšovice podle
charakteristiky produktu Luston, o.p.s, Soběšovice 10, GEODIS – ortofotomapa CR a RGB.
Zodp.: starosta
Zveřejnit prodej pozemků podle usnesení 8. ZO ze dne 13. 6. 2012 na webových stránkách
obce a v inzertním tisku (v nabídce zvýraznit výhodnost území s popisem a dostupností
inženýrských sítí), s termínem podání nabídek na koupi do 1. 10. 2012.
Zodp.: starosta, místostarosta
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Rada obce Soběšovice schvaluje:
1. Program zasedání rady obce konané dne 2012-07-04.
2. Žádost SDH Soběšovice o finanční příspěvek dočerpáním fin. příspěvku (600 Kč) z platby
v době konání hasičského plesu a prominutí platby za pronájem sálu pro výcvik mladých
hasičů ( 720 Kč, fa 64/2012).
3. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Soběšovice a Ing. Františkem Gletou.
4. Přípravu možnosti využití podle dalších pokynů MS kraje, krajský úřad, 28. října 117, 702 18
Ostrava k žádosti o spolupráci při možném financování škol.
5. Odpověď Ing. Ivo Papalovi, osobě oprávněné zastupovat petiční výbor, k urgenci petice:
rada obce projednala odpověď starosty, statutárního zástupce OÚ a považuje petici za
vyřízenou.
6. Dočasné zrušení vzhledem ke změnám v legislativě a opětovné řešení v r. 2013 úkolů: 84/14
(kupní smlouva), 16/1.
7. Zapojení podle specifikace projektu dle nabídky na zpracování pro obec Soběšovice podle
charakteristiky produktu Luston, o.p.s, Soběšovice 10, GEODIS – ortofotomapa CR a RGB.
8. Zveřejnění prodeje pozemků podle usnesení 8. ZO ze dne 13. 6. 2012 na webových
stránkách obce a v inzertním tisku (v nabídce zvýraznit výhodnost území s popisem a
dostupností inženýrských sítí), s termínem podání nabídek na koupi do 1. 10. 2012.

Zapsal:

Ing. Josef Majer
místostarosta obce

Ing. Karel Obluk
starosta obce

