USNESENÍ
13. zasedání Rady obce Soběšovice,
konaného dne 29.4.2015 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 65/2015
V Soběšovicích dne 30.4.2015
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení

13. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 29.4.2015

________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
168/13/2015 – Schválení programu 13. zasedání Rady obce Soběšovice
170/13/2015 – Obec Soběšovice - Petr Basel – Smlouva o nájmu nebytových prostor
171/13/2015 – Obec Soběšovice - Petr Basel – Smlouva o nájmu služebního bytu
172/13/2015 – Státní pozemkový úřad – Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě
176/13/2015 – Obec Soběšovice – kulturní a sportovní komise – Žádost na Den Matek
177/13/2015 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stavební úpravy budovy požární
zbrojnice“
178/13/2015 – Obec Soběšovice – Rozpočtová opatření č. 3/2015
179/13/2015 – Petr Basel – Žádost
180/13/2015 – Jiří Svoboda – Žádost o nájem hrobového místa
181/13/2015 – BMA Elektroservis, s.r.o. – Cenová nabídka elektroinstalace soc. zařízení
v kempu Monika
182/13/2015 – Obec Soběšovice – Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti –
na ÚP FM
183/13/2015 – Jolana Ponczová – Žádost o povolení výstavby urnového hrobu
184/13/2015 – Elena Chroboková – Žádost o povolení výstavby urnového hrobu
185/13/2015 – Obec Soběšovice – Mimořádné vydání Zpravodaje obce Soběšovice –
Odpady
Rada obce n e s c h v a l u j e :
179/13/2015 – Petr Basel – Žádost
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
169/13/2015 – Kontrola plnění úkolů
173/13/2015 – Liběna Chřibková –Návrh na pořízení změny Územního plánu Soběšovice
174/13/2015 – Ladislav Nytra –Žádost o vyjádření ke stavbě „Penzion pod Husarůvkou“
– majitel Věra Chybíková
175/13/2015 – Obec Soběšovice – kulturní a sportovní komise – zápis a usnesení ze
zasedání
186/13/2015 – Zelená pro Soběšovice – Žádost o informování o zahajovaných řízeních
dle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění
187/13/2015 – MS Hráz – Žádost o příspěvek
Rada obce u k l á d á :
173/13/2015 – Liběna Chřibková –Návrh na pořízení změny Územního plánu Soběšovice
174/13/2015 – Ladislav Nytra –Žádost o vyjádření ke stavbě „Penzion pod Husarůvkou“
– majitel Věra Chybíková
179/13/2015 – Petr Basel – Žádost
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180/13/2015 – Jiří Svoboda – Žádost o nájem hrobového místa
181/13/2015 – BMA Elektroservis, s.r.o. – Cenová nabídka elektroinstalace soc. zařízení
v kempu Monika
182/13/2015 – Obec Soběšovice – Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti –
na ÚP FM
183/13/2015 – Jolana Ponczová – Žádost o povolení výstavby urnového hrobu
184/13/2015 – Elena Chroboková – Žádost o povolení výstavby urnového hrobu
185/13/2015 – Obec Soběšovice – Mimořádné vydání Zpravodaje obce Soběšovice –
Odpady
186/13/2015 – Zelená pro Soběšovice – Žádost o informování o zahajovaných řízeních
dle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění.
187/13/2015 – MS Hráz – Žádost o příspěvek
Rada obce p o v ě ř u j e :
170/13/2015 – Obec Soběšovice - Petr Basel – Smlouva o nájmu nebytových prostor
171/13/2015 – Obec Soběšovice - Petr Basel – Smlouva o nájmu služebního bytu
172/13/2015 – Státní pozemkový úřad – Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě
177/13/2015 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stavební úpravy budovy požární
zbrojnice“
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USNESENÍ

13. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 29.4.2015
___________________________________________________________________________
168/13/2015 – Schválení programu 13. zasedání Rady obce Soběšovice________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 29.4.2015.
___________________________________________________________________________
169/13/2015 – 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
164/12/2015 – Obec Soběšovice – Dvůr u požární zbrojnice
165/12/2015 – .A.S.A., spol. s r.o. – cenová příloha pro rok 2015
___________________________________________________________________________
170/13/2015 – Obec Soběšovice - Petr Basel – Smlouva o nájmu nebytových prostor____
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání, venkovní terasy a
movitých věcí tvořících vybavení restaurace v budově čp. 10 na parc. č. 371,
v k.ú. Horní Soběšovice, obce Soběšovice, a to mezi obcí Soběšovice,
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Soběšovice čp. 10, 739 22 Soběšovice a Petrem Baslem, Soběšovice čp. 265,
739 22 Soběšovice.
pověřuje
starostu obce p. Tomáše Dámka podpisem smlouvy
___________________________________________________________________________
171/13/2015 – Obec Soběšovice - Petr Basel – Smlouva o nájmu služebního bytu_______
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu služebního bytu v budově čp. 10 na parc. č. 371, v k.ú. Horní
Soběšovice, obce Soběšovice, a to mezi obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice
čp. 10 a Petrem Baslem, 739 22 Soběšovice čp. 265.
pověřuje
starostu obce p. Tomáše Dámka podpisem smlouvy
___________________________________________________________________________
172/13/2015 – Státní pozemkový úřad – Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě______________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
dodatek č. 9 k nájemní smlouvě č. 44 N 02/55 mezi Obcí Soběšovice, 73922
Soběšovice čp. 10 a Státním pozemkovým úřadem ČR, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3
pověřuje
starostu obce p. Tomáše Dámka podpisem smlouvy
___________________________________________________________________________
173/13/2015 – Liběna Chřibková –Návrh na pořízení změny Územního plánu Soběšovice
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice parc. č. 653/2
v k.ú. Horní Soběšovice navrhovatelky paní Liběny Chřibkové, Závada 146,
747 19 Pošta Bohuslavice pro výstavbu rodinného domu.
ukládá
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1. předložit k posouzení návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice
parc.č. 653/2 v k.ú. Horní Soběšovice navrhovatelky paní Liběny Chřibkové,
Závada 146, 747 19 Pošta Bohuslavice do komise stavební, životního
prostředí a rekreace Rady obce Soběšovice.
T: do 30.5.2015
Z: starosta
2. zařadit návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc.č. 653/2 v k.ú.
Horní Soběšovice navrhovatelky paní Liběny Chřibkové, Závada 146, 747 19
Pošta Bohuslavice s vyjádření Komise stavební a životního prostředí Rady
obce Soběšovice mezi další navrhovatele změn územního plánu obce
Soběšovice k dalšímu projednání v Zastupitelstvu obce Soběšovice.
T: 10.6.2015
Z: starosta
3. informovat žadatele o rozhodnutí rady obce Soběšovice.
T: 7.5.2015
Z: starosta
___________________________________________________________________________
174/13/2015 – Ladislav Nytra –Žádost o vyjádření ke stavbě „Penzion pod Husarůvkou“
– majitel Věra Chybíková_________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
Žádost o vyjádření ke stavbě „Penzion pod Husarůvkou“
ukládá
předložit k posouzení Komisi stavební, životního prostředí a rekreace Rady
obce Soběšovice.
T: do 30.5.2015
Z: starosta obce

___________________________________________________________________________
175/13/2015 – Obec Soběšovice – kulturní a sportovní komise – zápis a usnesení ze
zasedání________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zápis z jednání Komise kulturní a sportovní Rady obce Soběšovice ze dne
30.3.2015
___________________________________________________________________________
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176/13/2015 – Obec Soběšovice – kulturní a sportovní komise – Žádost na Den Matek___
Rada obce Soběšovice
schvaluje
uvolnění částky ze schváleného rozpočtu ve výši 8.000,- Kč na zajištění akce
Den Matek.
___________________________________________________________________________
177/13/2015 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy budovy požární
zbrojnice“_______________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy budovy požární zbrojnice“
v rozsahu :
1. práce prováděné nad rámec projektové dokumentace a dle změn a úprav
v projektové dokumentaci – dle přiloženého rozpočtu
2. změna sazby DPH
pověřuje
starostu obce p. Tomáše Dámka podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Stavební úpravy budovy požární zbrojnice“.
___________________________________________________________________________
178/13/2015 – Obec Soběšovice – Rozpočtová opatření č. 3/2015_____________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2015.
___________________________________________________________________________
179/13/2015 – Petr Basel – Žádost______________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
1. výměnu současné podlahové krytiny v místnosti výčepu (m.č. 119),
restaurace (m.č. 118) a jídelny (m.č. 120) za dlažbu.
2. změny interiéru restaurace, a to za podmínky uvedení nebytových prostor
do původního stavu při ukončení smluvního vztahu, pokud nedojde k jiné
dohodě.
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3. úhradu nákladů na pořízení dlažby o celkové výši 53.298,- Kč s DPH, a to
po předložení účetního dokladu na Obecní úřad Soběšovice. Zároveň si
majitel objektu vyhrazuje právo možnosti kontroly provedené práce u
pokládky podlahové krytiny.
neschvaluje
žádost o slevu z nájmu nebytových prostor.
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli.
T: 7.5.2015
Z: starosta, Popovičová
___________________________________________________________________________
180/13/2015 – Jiří Svoboda – Žádost o nájem hrobového místa_____________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 105/H mezi obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice čp.10 a p. Jiřím Svobodou, 739 22 Soběšovice čp. 145.
ukládá
uzavřít smlouvo u pronájmu hrobového místa č. 105/H mezi obcí Soběšovice,
739 22 Soběšovice čp.10 a p. Jiřím Svobodou, 739 22 Soběšovice čp. 145.
T: 7.5.2015
Z: starosta, Popovičová
___________________________________________________________________________
181/13/2015 – BMA Elektroservis, s.r.o. – Cenová nabídka elektroinstalace soc. zařízení
v kempu Monika_________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
cenovou nabídku elektroinstalace sociálního zařízení v kempu Monika
v celkové výši 45.007,- Kč s DPH.
ukládá
objednat realizaci u fy BMA Elektroservis, s.r.o.
T: 5/2015

Z: Starosta, Popovičová
___________________________________________________________________________
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182/13/2015 – Obec Soběšovice – Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti –
na ÚP FM______________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně
prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání.
ukládá
předložit žádost na Úřad práce ČR, pracoviště Frýdek – Místek.
Z: Starosta

T: 5/2015
___________________________________________________________________________
183/13/2015 – Jolana Ponczová – Žádost o povolení výstavby urnového hrobu_________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
žádost o povolení výstavby urnového hrobu, a to dle stanovených podmínek.
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli, včetně stanovených
podmínek.
Z: Starosta, Popovičová

T: 7.5.2015
___________________________________________________________________________
184/13/2015 – Elena Chroboková – Žádost o povolení výstavby urnového hrobu_______
Rada obce Soběšovice
schvaluje
žádost o povolení výstavby urnového hrobu, a to dle stanovených podmínek.
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli, včetně stanovených
podmínek.
Z: Starosta, Popovičová

T: 7.5.2015
___________________________________________________________________________
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185/13/2015 – Obec Soběšovice – Mimořádné vydání Zpravodaje obce Soběšovice –
Odpady________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
mimořádné vydání Zpravodaje obce Soběšovice na téma Odpady.
ukládá
zveřejnit mimořádné vydání Zpravodaje obce Soběšovice v 19. týdnu 2015.
Z: Starosta, Valošková

T: do 7.5.2015
___________________________________________________________________________
186/13/2015 – Zelená pro Soběšovice – Žádost o informování o zahajovaných řízeních
dle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění._________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost občanského sdružení „Zelená pro Soběšovice „ Soběšovice čp.184, 739
22 o informování o zahajovaných řízeních dle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
ukládá
předem informovat občanské sdružení „Zelená pro Soběšovice“, Soběšovice
čp. 184, 739 22 Soběšovice o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných
správních řízeních, a to ve lhůtách stanovených dle zákona č. 500/2004 Sb.
Správního řádu.
Z: Starosta, Valošková

T: 5/2015
___________________________________________________________________________
187/13/2015 – MS Hráz – Žádost o příspěvek_____________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o příspěvek Mysliveckého sdružení HRÁZ Soběšovice, o.s.
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ukládá
informovat žadatele o vyplnění Žádosti o poskytnutí dotace, a to na základě
platné legislativy dle § 10 odst. 3 zákona č. 24/2015.
Z: Starosta

T: 7.5.2015
___________________________________________________________________________

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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