USNESENÍ
14. zasedání Rady obce Soběšovice,
konaného dne 13.5.2015 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 80/2015
V Soběšovicích dne 14.5.2015
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení

14. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 13.5.2015

________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
188/14/2015 – Schválení programu 14. zasedání Rady obce Soběšovice
189/14/2015 – Kontrola plnění úkolů
192/14/2015 – ČEZ Distribuce, a.s. – Žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti
193/14/2015 – Věra Györiová – Smlouva o nájmu hrobového místa
194/14/2015 – Irena Kočendová – Smlouva o nájmu hrobového místa
196/14/2015 – Obec Soběšovice – Podmínky pronájmu obecních bytů v budově požární
zbrojnice na adrese: 739 22 Soběšovice čp. 45
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
189/14/2015 – Kontrola plnění úkolů
190/14/2015 – SUOPELOS, s.r.o. – Návrh na pořízení změny územního plánu
191/14/2015 – Jindřich Guziur – Žádost o přidělení bytu
195/14/2015 – Veronika Kubíčková – Žádost o přidělení bytu
198/14/2015 – Obec Soběšovice – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Soběšovice za rok 2014
Rada obce u k l á d á :
190/14/2015 – SUOPELOS, s.r.o. – Návrh na pořízení změny územního plánu
191/14/2015 – Jindřich Guziur – Žádost o přidělení bytu
195/14/2015 – Veronika Kubíčková – Žádost o přidělení bytu
196/14/2015 – Obec Soběšovice – Podmínky pronájmu obecních bytů v budově požární
zbrojnice na adrese: 739 22 Soběšovice čp. 45
197/14/2015 – Ing. Josef Majer – Žádost o zařazení bodu „Návrhy na pořízení změny
územního plánu“ na program 4. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
198/14/2015 – Obec Soběšovice – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Soběšovice za rok 2014
Rada obce p o v ě ř u j e :
192/14/2015 – ČEZ Distribuce, a.s. – Žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti
193/14/2015 – Věra Györiová – Smlouva o nájmu hrobového místa
194/14/2015 – Irena Kočendová – Smlouva o nájmu hrobového místa
Rada obce j m e n u j e :
196/14/2015 – Obec Soběšovice – Podmínky pronájmu obecních bytů v budově požární
zbrojnice na adrese: 739 22 Soběšovice čp. 45
Rada obce neschvaluje:
197/14/2015 – Ing. Josef Majer – Žádost o zařazení bodu „Návrhy na pořízení změny
územního plánu“ na program 4. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
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14. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 13.5.2015
___________________________________________________________________________
188/14/2015 – Schválení programu 14. zasedání Rady obce Soběšovice________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 14. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 13.5.2015.
___________________________________________________________________________
189/14/2015 – Kontrola plnění úkolů____________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů vyplývajících z usnesení schválených Radou obce
Soběšovice.
schvaluje
prodloužení termínu u usnesení č. 173/13/2015 do konce 9/2015.
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
173/13/2015 – Liběna Chřibková –Návrh na pořízení změny Územního plánu
Soběšovice - bod.č. 1, 2
174/13/2015 – Ladislav Nytra –Žádost o vyjádření ke stavbě „Penzion pod
Husarůvkou“ – majitel Věra Chybíková
___________________________________________________________________________
190/14/2015 – SUOPELOS, s.r.o. – Návrh na pořízení změny územního plánu_________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
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návrh na pořízení změny územního plánu společnosti SUOPELOS, s.r.o.,
Tyršova 24/885, 702 00 Ostrava 2, a to změnu funkční plochy u prac. č. 614/7
v k.ú. Horní Soběšovice
ukládá
1. předložit návrh na pořízení změny územního plánu společnosti
SUOPELOS, s.r.o. do Komise stavební, životního prostředí a rekreace
Rady obce Soběšovice k vyjádření.
T: do 25.5.2015
Z: starosta
2. zařadit návrh na pořízení změny územního plánu společnosti SUOPELOS,
s.r.o. mezi další žadatele k dalšímu projednání na Zastupitelstvu obce
Soběšovice.
T: 9/2015
Z: starosta
3. informovat žadatele o rozhodnutí Rady obce Soběšovice
T: do 20.5.2015
Z: starosta
4. svolat Komisi stavební, životního prostředí a rekreace Rady obce
Soběšovice
T: do 25.5.2015
Z: starosta
5. předložit veškeré návrhy na pořízení změny územního plánu zpracované do
uceleného materiálu Komisi stavební, životního prostředí a rekreace Rady
obce Soběšovice k vyjádření
T: do 25.5.2015
Z: starosta
___________________________________________________________________________
191/14/2015 – Jindřich Guziur – Žádost o přidělení bytu___________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o přidělení bytu p. Jindřicha Guziura, Soběšovice čp,. 45, 739 22
Soběšovice
ukládá
1. zařadit do seznamu žadatelů o byt
2. zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli.
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________
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192/14/2015 – ČEZ Distribuce, a.s. – Žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti____________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na zřízení, umístění a
provozování zařízení distribuční soustavy, a to na pozemku parc. č. 391/4
v k.ú. Pitrov, obce Soběšovice mezi Obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice
čp.10 a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
pověřuje
starostu obce p. Tomáše Dámka podpisem smlouvy
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________
193/14/2015 – Věra Györiová – Smlouva o nájmu hrobového místa__________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa č. 56/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice,
739 22 Soběšovice čp. 10 a p. Györiovou Věrou, 735 42 Těrlicko čp.400
pověřuje
starostu obce p. Tomáše Dámka podpisem smlouvy
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________
194/14/2015 – Irena Kočendová – Smlouva o nájmu hrobového místa________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa č. 17/U uzavřenou mezi Obcí Soběšovice,
739 22 Soběšovice čp. 10 a p. Kočendovou Irenou, nám. J.A.Komenského 4,
739 44 Brušperk
pověřuje
starostu obce p. Tomáše Dámka podpisem smlouvy
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________
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195/14/2015 – Veronika Kubíčková – Žádost o přidělení bytu______________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o přidělení bytu p. Veroniky Kubíčkové, Soběšovice čp. 15, 739 22
Soběšovice
ukládá
1. zařadit do seznamu žadatelů o byt
2. zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli.
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________
196/14/2015 – Obec Soběšovice – Podmínky pronájmu obecních bytů v budově požární
zbrojnice na adrese: 739 22 Soběšovice čp. 45________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
podmínky pronájmů (včetně přílohy č. 1) obecních bytů 2+kk a 3+ kk, oba v 2.
nadzemním podlaží budovy požární zbrojnice na adrese Soběšovice čp. 45,
739 22 Soběšovice.
jmenuje
výběrovou komisi pro výběr žadatelů o byt, a to ve složení :
p. Tomáš Dámek
p. Petr Voznica
p. Ivo Dominík
p. Stanislav Hrabec
Ing. Tomáš Wunsch
ukládá
1. zveřejnit schválené podmínky pronájmu obecních bytů ve Zpravodaji obce
Soběšovice č.6/2015 a na webových stránkách obce
2. zaslat přílohu č. 1 již stávajícím žadatelům o byt zařazených v seznamu
žadatelů
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________
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197/14/2015 – Ing. Josef Majer – Žádost o zařazení bodu „Návrhy na pořízení změny
územního plánu“ na program 4. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice_
Rada obce Soběšovice
neschvaluje
žádost Ing. Josefa Majera o zařazení bodu „Návrhy na pořízení změny
územního plánu „ na program 4. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice.
ukládá
odpovědět žadateli v souladu s usnesením č. 122/8/2015
T: 5/2015
Z: starosta
___________________________________________________________________________
198/14/2015 – Obec Soběšovice – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Soběšovice za rok 2014___________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Soběšovice za rok 2014
ukládá
předložit Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Soběšovice za rok
2014 jako přílohu Závěrečného účtu za rok 2014 na 4. zasedání Zastupitelstva
obce Soběšovice.
T: 10.6.2015
Z: starosta
___________________________________________________________________________

Ing. Tomáš W u n s ch, v.r.
člen Rady obce Soběšovice

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