USNESENÍ
10. zasedání Rady obce Soběšovice,
konaného dne 18.3.2015 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 53/2015
V Soběšovicích dne 19.3.2015
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení

10. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 18.3.2015

___________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
135/10/2015 - Schválení programu 10. zasedání Rady obce Soběšovice
133/10/2015 – Obec Soběšovice – Smlouvy o nájmu – Zdeněk Hrabec
136/10/2015 – Smlouva o nájmu hrobového místa – Zichová Jarmila
137/10/2015 – Obec Soběšovice – Výběrové řízení na svoz „BRKO“-upřesnění cenové
nabídky od fy Depos Horní Suchá, a.s. a .A.S.A., s.r.o.
138/10/2015 – Obec Soběšovice – Návrh na rozmístění a počet kontejnerů a popelnic na
komunální odpad, sklo, papír, plasty, BRKO, vč. informačních vitrín
139/10/2015 – Klub důchodců – žádost o dotaci
140/10/2015 – Luston, o.p.s. – žádost o ukončení smlouvy-prostory informačního centra
145/10/2015 – ČZS ZO Soběšovice – Žádost o umístění sídla organizace na Obecním
úřadě Soběšovice
146/10/2015 - ZŠ a MŠ Soběšovice–Účetní závěrka za účetní období od 1.1.2014-31.12.2014
147/10/2015 – Obec Soběšovice – Dohoda o provedení práce (administrace stavby
požární zbrojnice) – Aneta Struhalová
149/10/2015 – Obec Soběšovice –Výběrové řízení na nebytové prostory ZVS Nová
Husarůvka na základě záměru pronájmu
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
132/10/2015 – Kontrola plnění úkolů
134/10/2015 – ČSAD Frýdek-Místek-Vyhodnocení ztráty na autobusových linkách za r.2014
135/10/2015 – ČSAD Havířov - Vyhodnocení ztráty na autobusových linkách za r.2014
137/10/2015 – Obec Soběšovice – Výběrové řízení na svoz „BRKO“-upřesnění cenové
nabídky od fy Depos Horní Suchá, a.s. a .A.S.A., s.r.o.
141/10/2015 – Marcela Chroboková – Žádost o pronájem obecního bytu
142/10/2015 – SDH Soběšovice – Žádost o pronájem obecních bytů
144/10/2015 – Obec Soběšovice - Oprava cest
148/10/2015 – ATRIS, s.r.o. – Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí – Martin a
Petra Ševčíkovi
149/10/2015 – Obec Soběšovice –Výběrové řízení na nebytové prostory ZVS Nová
Husarůvka na základě záměru pronájmu
150/10/2015 – Zápis ze schůze Školské rady při ZŠ a MŠ Soběšovice
Rada obce u k l á d á :
136/10/2015 – Smlouva o nájmu hrobového místa – Zichová Jarmila
137/10/2015 – Obec Soběšovice – Výběrové řízení na svoz „BRKO“-upřesnění cenové
nabídky od fy Depos Horní Suchá, a.s. a .A.S.A., s.r.o.
138/10/2015 – Obec Soběšovice – Návrh na rozmístění a počet kontejnerů a popelnic na
komunální odpad, sklo, papír, plasty, BRKO, vč. informačních vitrín
140/10/2015 – Luston, o.p.s. – žádost o ukončení smlouvy-prostory informačního centra
141/10/2015 – Marcela Chroboková – Žádost o pronájem obecního bytu
142/10/2015 – SDH Soběšovice – Žádost o pronájem obecních bytů
143/10/2015 – Podmínky pronájmu nových bytů v budově požární zbrojnice
144/10/2015 – Obec Soběšovice - Oprava cest
145/10/2015 – ČZS ZO Soběšovice – Žádost o umístění sídla organizace na Obecním
úřadě Soběšovice
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147/10/2015 – Obec Soběšovice – Dohoda o provedení práce (administrace stavby
požární zbrojnice) – Aneta Struhalová
148/10/2015 – ATRIS, s.r.o. – Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí – Martin a
Petra Ševčíkovi
149/10/2015 – Obec Soběšovice –Výběrové řízení na nebytové prostory ZVS Nová
Husarůvka na základě záměru pronájmu
Rada obce p o v ě ř u j e :
133/10/2015 – Obec Soběšovice – Smlouvy o nájmu – Zdeněk Hrabec
139/10/2015 – Klub důchodců – žádost o dotaci
140/10/2015 – Luston, o.p.s. – žádost o ukončení smlouvy-prostory informačního centra
147/10/2015 – Obec Soběšovice – Dohoda o provedení práce (administrace stavby
požární zbrojnice) – Aneta Struhalová
Rada obce o d k l á d á :
143/10/2015 – Podmínky pronájmu nových bytů v budově požární zbrojnice
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10. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 18.3.2015
___________________________________________________________________________
131/10/2015 – Schválení programu 10. zasedání Rady obce Soběšovice________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 18.3.2015.
___________________________________________________________________________
132/10/2015 – Kontrola plnění úkolů____________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů vyplývajících z usnesení schválených Radou obce Soběšovice.
t rvá
dále na plnění úkolů:
95/3 – Sjednání nápravy pro sezónu 2015 dle připomínek : Zdeněk Hrabec,
739 22 Soběšovice čp. 68.
96/9 – Zájem o koupi pozemků o celkové výměře 2142 m2 u Žermanické
přehrady: PROINGSTA, s.r.o., Lipenská 1170/45, 779 00 Olomouc.
118/8/2015 – Atris, s.r.o. – Žádost o souhlas se stavbou
121/8/2015 – Zápis z 2. zasedání Komise stavební, životního prostředí a rekreacebod č. 3
___________________________________________________________________________
133/10/2015 – Obec Soběšovice – Smlouvy o nájmu – Zdeněk Hrabec_________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
1. Smlouvu o nájmu pozemků, staveb a příslušenství tvořících „Stánek na hrázi“ a
parkoviště „Na hrázi“ mezi Obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice 10, jako
pronajímatelem a Zdeňkem Hrabcem, 73922 Soběšovice 68, jako nájemcem na
dobu 4 let v ceně 40.000,- Kč/rok.
2. Smlouvu o nájmu pozemků, staveb a příslušenství tvořících „Kemp pod
Husarůvkou“ a „Parkoviště pod Husarůvkou“ mezi Obcí Soběšovice, 73922
Soběšovice 10 , jako pronajímatelem a Zdeňkem Hrabcem, 73922 Soběšovice 68,
jako nájemcem po dobu 2 let v ceně 120.000, -Kč/rok.
3. Smlouvu o nájmu pozemků, staveb a příslušenství tvořících „Parkoviště nad CK
Juhász“ “ mezi Obcí Soběšovice, 73922 Soběšovice 10 , jako pronajímatelem a
Zdeňkem Hrabcem, 73922 Soběšovice 68, jako nájemcem na dobu 1 roku v ceně
12.000,- Kč/rok.
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4. Smlouvu o nájmu pozemků, staveb a příslušenství tvořících „Kemp u Majáku“ “
mezi Obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice 10, jako pronajímatelem a Zdeňkem
Hrabcem, 73922 Soběšovice 68, jako nájemcem po dobu 4 let v ceně 22.000,Kč/rok.
pověřuje
starostu Obce Soběšovice, p. Tomáše Dámka podpisem smluv.
Z: Starosta
T: březen 2015
___________________________________________________________________________
134/10/2015 – ČSAD Frýdek-Místek - Vyhodnocení ztráty na autobusových linkách za
rok 2014_______________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na

vědomí

vyhodnocení skutečné ztráty za období leden – prosinec 2014 na autobusové lince
860336.
___________________________________________________________________________
135/10/2015 – ČSAD Havířov - Vyhodnocení ztráty na autobusových linkách za
rok 2014_______________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na

vědomí

vyhodnocení skutečné ztráty za období leden – prosinec 2014 na autobusové lince
870462.
___________________________________________________________________________
136/10/2015 – Smlouva o nájmu hrobového místa – Zichová Jarmila_________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice, 73922 Soběšovice 10 a
Zichovou Jarmilou, Bezručova 441, 738 01 Frýdek-Místek
ukládá
uzavřít smlouvu o pronájmu hrobového mezi Obcí Soběšovice, 73922 Soběšovice
čp.10 a paní Jarmilou Zichovou, Bezručova 441, 738 01 Frýdek-Místek.
Z: Starosta, Popovičová

T: březen 2015
___________________________________________________________________________
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137/10/2015 – Obec Soběšovice – Výběrové řízení na svoz „BRKO“-upřesnění cenové
nabídky od fy Depos Horní Suchá, a.s. a .A.S.A., s.r.o._________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
-

upřesněné cenové nabídky na svoz biologicky rozložitelného odpadu „BRKO“, a to :
fy Depos Horní Suchá, a.s. ul. Solecká 1/1321, 735 35 Horní Suchá
ve výši 1.215,- Kč/t bez DPH
fy .A.S.A., s.r.o. Frýdecká 740, 739 32 Vratimov
ve výši 1.040,-Kč/t bez DPH
schvaluje

-

výběr dodavatele na svoz „BRKO“ dle nejnižší cenové nabídky, a to:
fy .A.S.A., s.r.o. Frýdecká 740, 739 32 Vratimov
ve výši 1.040,-Kč/t bez DPH
ukládá

1. zaslat objednávku na svoz a uložení „BRKO“ fy .A.S.A., s.r.o. od 7.4.2015 do
3.11.2015
Z: starosta, Popovičová
T: 3/2015
2. zveřejnit informaci o svozu a uložení „BRKO“ ve Zpravodaji obce Soběšovice.
Z: starosta, Valošková
T: 31.3.2015
___________________________________________________________________________
138/10/2015 – Obec Soběšovice – Návrh na rozmístění a počet kontejnerů a popelnic na
komunální odpad, sklo, papír, plasty, BRKO, vč. informačních vitrín____
Rada obce Soběšovice
schvaluje
1. rozmístění a úpravy počtu popelnic a kontejnerů na TDO, separovaný odpad –
papír/plast/sklo
2. výběr fy PROFIBA, s.r.o. – dle nejnižší cenové nabídky na pořízení 4 ks aluminiových
skříněk včetně nápisů a sloupků za cenu 24.490,- Kč bez DPH, včetně rozmístění
ukládá
1. objednat informační skříňky - 4 ks u fy PROFIBA, s.r.o.
2. projednat s majiteli pozemků umístění informačních skříněk a kontejnerů.
Z: Starosta
T: do 6/2015
___________________________________________________________________________
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139/10/2015 – Klub důchodců – žádost o dotaci___________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice a Klubem důchodců Soběšovice, 739 22 Soběšovice čp. 97, a to na základě
schváleného rozpočtu obce na rok 2015 ve výši 10.000,- Kč.
pověřuje
starostu obce Soběšovice p. Tomáše Dámka podpisem smlouvy.
Z: starosta, Popovičová
T: 3/2015
___________________________________________________________________________
140/10/2015 – Luston, o.p.s. – žádost o ukončení smlouvy-prostory informačního centra_
Rada obce Soběšovice
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 28.7.2005
mezi Obcí Soběšovice č.p.10, 73922 Soběšovice a společností LUSTON, o.p.s., Lučina
č.p.1, 739 39 Lučina
ukládá
vyřídit náležitosti vyplývající ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor
dle článku VI. a dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
mezi Obcí Soběšovice č.p.10, 73922 Soběšovice a společností LUSTON,
o.p.s., Lučina č.p.1, 739 39 Lučina
Z: Starosta
T: 3/2015
pověřuje
starostu Obce Soběšovice p. Tomáše Dámka podpisem Dodatku č. 1 ke Smlovuě o
nájmu nebytových prostor mezi mezi Obcí Soběšovice č.p.10, 73922 Soběšovice a
společností LUSTON, o.p.s., Lučina č.p.1, 739 39 Lučina a Předávacího protokolu
mezi Obcí Soběšovice č.p.10, 73922 Soběšovice a společností LUSTON, o.p.s., Lučina
č.p.1, 739 39 Lučina
Z: Starosta
T: 3/2015
___________________________________________________________________________
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141/10/2015 – Marcela Chroboková – Žádost o pronájem obecního bytu______________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o pronájem obecního bytu paní Marcely Chrobokové, Soběšovice 91, 739 22
Soběšovice
ukládá
1. zařadit do seznamu žadatelů
Z: Starosta, Popovičová
T: ihned 2015
2. zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadatelům.
___________________________________________________________________________
142/10/2015 – SDH Soběšovice – Žádost o pronájem obecních bytů__________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o pronájem obecních bytů pro navržené nájemce z SDH Soběšovice.
ukládá
1.

zařadit do seznamu žadatelů
Z: Starosta, Popovičová
T: ihned 2015

2. zaslat rozhodnutí rady obce Soběšovice žadatelům.
___________________________________________________________________________
143/10/2015 – Podmínky pronájmu nových bytů v budově požární zbrojnice__________
Rada obce Soběšovice
odkládá
rozhodnutí ve věci stanovení podmínek pronájmu nových bytů v budově požární
zbrojnice.
ukládá
1. zpracovat popis rozsahu pronajímaných prostor.
2. zpracovat jednoduchý formulář žádosti o pronájem bytů v budově požární
zbrojnice.
Z: Starosta
T: 06/2015
___________________________________________________________________________
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144/10/2015 – Obec Soběšovice - Oprava cest_____________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o stavu místní komunikace na parc. č. 340/194, k.ú. Horní
Soběšovice
ukládá
zpracovat orientační cenovou nabídku pro opravu místní komunikace parc. č. 340/194,
k.ú. Horní Soběšovice.
Z: Starosta
T: 4/2015
___________________________________________________________________________
145/10/2015 – ČZS ZO Soběšovice – Žádost o umístění sídla organizace na Obecním
úřadě Soběšovice ________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
umístění sídla organizace ZO ČZS Soběšovice na adrese Obecního úřadu Soběšovice,
739 22 Soběšovice čp.10.
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice ZO ČZS Soběšovice, p. Janě Pavlokové,
předsedkyni organizace, 739 22 Soběšovice čp. 165.
Z: Starosta
T:3/2015
___________________________________________________________________________
146/10/2015 – ZŠ a MŠ Soběšovice – Účetní závěrka za účetní období od 1.1.2014 31.12.2014______________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
účetní závěrku Základní a Mateřské školy Soběšovice, okres Frýdek-Místek,
příspěvková organizace k 31.12.2014 za účetní období od 1.1.2014-31.12.2014
___________________________________________________________________________
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147/10/2015 – Obec Soběšovice – Dohoda o provedení práce (administrace stavby
požární zbrojnice) – Aneta Struhalová______________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
dohodu o provedení práce, s odměnou dle VPP č. 1/2012 a) mezi Obcí Soběšovice a
Anetou Struhalovou, Komorní Lhotka 126, administrace projektu „Stavební úpravy
budovy požární zbrojnice“ za rok 2015 v celkovém rozsahu do 150 hodin.
ukládá
uzavřít dohodu o provedení práce, s odměnou dle VPP č. 1/2012: a) mezi Obcí
Soběšovice a Anetou Struhalovou, Komorní Lhotka 126, administrace projektu
„Stavební úpravy budovy požární zbrojnice“, za rok 2015, v celkovém rozsahu do 150
hodin.
pověřuje
starostu obce Soběšovice p. Tomáše Dámka podpisem smlouvy.
Z: starosta
T: 4/2015
___________________________________________________________________________
148/10/2015 – ATRIS, s.r.o. – Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí – Martin a
Petra Ševčíkovi__________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí – p. Martin Ševčík a p. Petra
Ševčíková, Majakovského 889/9, Havířov.
ukládá
předložit žádost Komisi stavební, životního prostředí a rekreace Rady obce Soběšovice
k posouzení.
Z: starosta
T: 6/2015
___________________________________________________________________________
149/10/2015 – Obec Soběšovice –Výběrové řízení na nebytové prostory ZVS Nová
Husarůvka na základě záměru pronájmu ___________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenové nabídky na pronájem nebytových prostor ZVS Nová Husarůvka, a to:
1. p. Lucie Chovancová, 739 22 Soběšovice čp. 244
2. p. Petr Basel a Monika Randusová, 739 22 Soběšovice čp. 265
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schvaluje
výběr uchazeče, a to :
pana Petra Basela a Moniku Randusovou, 739 22 Soběšovice čp. 265 na
základě nejvyšší nabídnuté ceny ve výši 10.000,- Kč s DPH za pronájem
restaurace + příslušenství a bytové jednotky dle cenového výměru obce.
ukládá
1. zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadatelům
2. připravit návrh smlouvy o pronájmu
Z: starosta
T: 4/2015
___________________________________________________________________________
150/10/2015 – Zápis ze schůze Školské rady při ZŠ a MŠ Soběšovice_________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zápis ze schůze Školské rady při ZŠ a MŠ Soběšovice ze dne 16.3.2015.
___________________________________________________________________________

Tomáš D á m e k, v.r.
starosta obce

Petr V o z n i c a, v.r.
místostarosta obce
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