USNESENÍ
12. zasedání Rady obce Soběšovice,
konaného dne 15.4.2015 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 58/2015
V Soběšovicích dne 16.4.2015
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení

12. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 15.4.2015

________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
158/12/2015 – Schválení programu 12. zasedání Rady obce Soběšovice
162/12/2015 – Leontina Pospěchová – Žádost o vyjádření k záměru zřízení sjezdu
163/122015 – Obec Soběšovice – TS, a.s. – příkazní smlouva
165/12/2015 – .A.S.A., spol. s r.o. – cenová příloha pro rok 2015
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
159/12/2015 – Kontrola plnění úkolů
160/12/2015 – Petr Chrobok – Žádost o pronájem bytu
161/12/2015 – Hana Dorňáková – Žádost o přidělení bytu
162/12/2015 – Leontina Pospěchová – Žádost o vyjádření k záměru zřízení sjezdu
166/12/2015 – Obec Soběšovice – EKO a odpadový mimořádný zpravodaj
167/12/2015 – Obec Soběšovice – Pořízení kompostérů v rámci Operačního programu životní
prostředí
Rada obce u k l á d á :
160/12/2015 – Petr Chrobok – Žádost o pronájem bytu
161/12/2015 – Hana Dorňáková – Žádost o přidělení bytu
162/12/2015 – Leontina Pospěchová – Žádost o vyjádření k záměru zřízení sjezdu
163/12/2015 – Obec Soběšovice – TS, a.s. – příkazní smlouva
164/12/2015 – Obec Soběšovice – Dvůr u požární zbrojnice
165/12/2015 – .A.S.A., spol. s r.o. – cenová příloha pro rok 2015
166/12/2015 – Obec Soběšovice – EKO a odpadový mimořádný zpravodaj
167/12/2015 – Obec Soběšovice – Pořízení kompostérů v rámci Operačního programu životní
prostředí
Rada obce p o v ě ř u j e :
163/12/2015 – Obec Soběšovice – TS, a.s. – příkazní smlouva
165/12/2015 – .A.S.A., spol. s r.o. – cenová příloha pro rok 2015
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12. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 15.4.2015
___________________________________________________________________________
158/12/2015 – Schválení programu 12. zasedání Rady obce Soběšovice________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 12. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 15.4.2015.
___________________________________________________________________________
159/12/2015 – 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.
121/8/2015 – Zápis z 2. zasedání Komise stavební, životního prostředí a
rekreace - bod č. 3
138/10/2015 – Obec Soběšovice – Návrh na rozmístění a počet kontejnerů a
popelnic na komunální odpad, sklo, papír, plasty, BRKO, vč.
informačních vitrín - bod č. 2
143/10/2015 – Podmínky pronájmu nových bytů v budově požární zbrojnice
bod. č. 1
___________________________________________________________________________
160/12/2015 – Petr Chrobok – Žádost o pronájem bytu_____________________________
Rada obce Soběšovice
bere na

vědomí

žádost o pronájem obecního bytu pana Petra Chroboka, Soběšovice 16, 739 22
Soběšovice
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ukládá
1. zařadit do seznamu žadatelů
Z: Starosta, Popovičová
T: ihned 2015
2. zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli.
Z: Starosta
T: ihned 2015
___________________________________________________________________________
161/12/2015 – Hana Dorňáková – Žádost o přidělení bytu__________________________
Rada obce Soběšovice
bere na

vědomí

žádost o pronájem obecního bytu paní Hany Dorňákové, Soběšovice 30, 739
22 Soběšovice
ukládá
1. zařadit do seznamu žadatelů
Z: Starosta, Popovičová
T: ihned 2015
2. zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli.
Z: Starosta
T: ihned 2015
___________________________________________________________________________
162/12/2015 – Leontina Pospěchová – Žádost o vyjádření k záměru zřízení sjezdu______
Rada obce Soběšovice
bere na

vědomí

žádost paní Leontiny Pospěchové, Dělnická 62c, 736 01 Havířov-Suchá o
vyjádření k záměru zřízení sjezdu z místní komunikace – silnice parc. č. 669/1
v k.ú. Horní Soběšovice na pozemek parc. č. 328/23 v k.ú. Horní Soběšovice
schvaluje
zřízení sjezdu z místní komunikace – silnice parc.č. 669/1 v k.ú. Horní
Soběšovice na pozemek parc. č. 328/23 v k.ú. Horní Soběšovice.
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zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli.
Z: Starosta
T: ihned 2015
___________________________________________________________________________
163/12/2015 – Obec Soběšovice – TS, a.s. – příkazní smlouva________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
příkazní smlouvu o správě a údržbě veškerého veřejného osvětlení v Obci
Soběšovice, a to mezi Obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice 10 (příkazce) a
Technickými službami, a.s., tř. 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek-Místek
(příkazník)
ukládá
uzavřít schválenou příkazní smlouvu
Z: Starosta

T: duben 2015

pověřuje

starostu obce Soběšovice p. Tomáše Dámka podpisem příkazní smlouvy.
___________________________________________________________________________
164/12/2015 – Obec Soběšovice – Dvůr u požární zbrojnice_________________________
Rada obce Soběšovice
ukládá
zajistit projektovou dokumentaci, včetně rozpočtu pro realizaci rekonstrukce
dvora u požární zbrojnice.
Z: Starosta

T: duben 2015
___________________________________________________________________________
165/12/2015 – .A.S.A., spol. s r.o. – cenová příloha pro rok 2015_____________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
cenovou přílohu pro rok 2015 ke smlouvě o zabezpečení svozu a zneškodnění
komunálních odpadů pro obec Soběšovice, a to mezi Obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice 10 a .A.S.A., spol. s.r.o., Frýdecká 740, 739 33 Vratimov
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ukládá
uzavřít schválenou cenovou přílohu pro rok 2015 ke smlouvě o zabezpečení
svozu a zneškodnění komunálních odpadů pro obec Soběšovice
Z: Starosta

T: duben 2015
pověřuje
starostu obce Soběšovice p. Tomáše Dámka podpisem cenové přílohy pro rok
2015 ke smlouvě o zabezpečení svozu a zneškodnění komunálních odpadů pro
obec Soběšovice.
___________________________________________________________________________
166/12/2015 – Obec Soběšovice – EKO a odpadový mimořádný zpravodaj____________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh znění mimořádného Zpravodaje obce o odpadech
ukládá
1. zaslat členům Rady obce Soběšovice návrh znění mimořádného zpravodaje
o odpadech k připomínkování
Z: Starosta

T: ihned
2. připomínky členů Rady obce Soběšovice ke znění mimořádného
zpravodaje o odpadech zaslat zpět na Obecní úřad Soběšovice.
Z: členové
RO Soběšovice

T: 24.4.2015
___________________________________________________________________________
167/12/2015 – Obec Soběšovice – Pořízení kompostérů v rámci Operačního programu
životní prostředí_________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
možnost pořízení kompostérů v rámci Operačního programu životní prostředí.
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ukládá
zveřejnit možnost pořízení kompostérů, včetně anketního lístku ve Zpravodaji
obce Soběšovice č. 5/2015.
Z: Starosta, Valošková

T: 5/2015
___________________________________________________________________________

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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