USNESENÍ
17. zasedání Rady obce Soběšovice,
konaného dne 1.7.2015 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

__________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 94/2015
V Soběšovicích dne 2.7.2015
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení

17. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 1.7.2015

________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
217/17/2015 – Schválení programu 17. zasedání Rady obce Soběšovice
219/17/2015 - Obec Soběšovice - Oprava zápisů z Rady obce
223/17/2015 – Obec Soběšovice – Pronájem obecních bytů v č.p. 45, Soběšovice
224/17/2015 – Rozpočtová opatření
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
218/17/2015 – Kontrola plnění úkolů
219/17/2015 - Obec Soběšovice - Oprava zápisů z Rady obce
220/17/2015 – H.a B.N. – Žádost o přidělení bytové jednotky v DPS
221/17/2015 – J.a E.J. – Žádost o vyjádření
222/17/2015 – Ing.Martin Barteček – Žádost o písemné stanovisko ke stavbě
Soběšovice, Šimonová kNN a Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí
Smlouvě
223/17/2015 – Obec Soběšovice – Pronájem obecních bytů v č.p. 45, Soběšovice
Rada obce u k l á d á :
219/17/2015 - Obec Soběšovice - Oprava zápisů z Rady obce
220/17/2015 – H.a B.N. – Žádost o přidělení bytové jednotky v DPS
221/17/2015 – J.a E.J. – Žádost o vyjádření
222/17/2015 – Ing.Martin Barteček – Žádost o písemné stanovisko ke stavbě
Soběšovice, Šimonová kNN a Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí
Smlouvě
223/17/2015 – Obec Soběšovice – Pronájem obecních bytů v č.p. 45, Soběšovice

1
USNESENÍ
z 17. zasedání Rady obce Soběšovice
konaného dne 1.7.2015

USNESENÍ

17. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 1.7.2015
__________________________________________________________________________________
217/17/2015 – Schválení programu 17. zasedání Rady obce Soběšovice______________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 17. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 1.7.2015.
__________________________________________________________________________________
218/17/2015 – 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:
96/9 – Zájem o koupi pozemků o celkové výměře 2142 m2 u Žermanické
přehrady: PROINGSTA, s.r.o., Lipenská 1170/45, 779 00 Olomouc.
164/12/2015 – Obec Soběšovice – Dvůr u požární zbrojnice
203/15/2015 – MS kraj – Nabídka bezúplatného převodu pozemku, bod 2.
vypouští
ze sledování splněné úkoly:
95/3 – Sjednání nápravy pro sezónu 2015 dle připomínek : Zdeněk Hrabec,
739 22 Soběšovice čp. 68.
201/15/2015 – SDH Soběšovice – Žádost o finanční příspěvek
208/16/2015 – V.K. – Žádost o nájem hrobového místa
209/16/2015 – ZŠ a MŠ Soběšovice – Žádost o povolení výjimky z počtu dětí
na třídu MŠ
211/16/2015 – Obec Soběšovice – Anketa kompostéry
212/16/2015 – K.B. - Žádost
213/16/2015 – Obec Soběšovice – Pronájem obecních bytů
214/16/2015 – ZŠ a MŠ Soběšovice – Potvrzení
215/16/2015 – Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne
10.6.2015
__________________________________________________________________________________
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219/17/2015 - Obec Soběšovice - Oprava zápisů z Rady obce______________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
předložený, opravený zápis ze 14. schůze Rady obce Soběšovice ze dne 13.5.2015,
týkající se opravy počtu přítomných a hlasujících dle zjištění Kontrolního výboru ze 3.
zasedání Kontrolního výboru ZO ze dne 28.5.2015 (bod. 7c), kterou nedošlo ke
změnám přijatých usnesení.
bere na vědomí
1.
1.1. vyjádření starosty obce Soběšovice ke zjištění ze 3.zasedání Kontrolního
výboru ze dne 28.5.2015 (bod. 7a):
- dle § 12 odst. 2 Jednacího řádu vztahující se k zabezpečení plnění a
kontroly plnění usnesení, Rada obce Soběšovice nemá uloženo
projednávat na každém zasedání rady obce bod programu s názvem
„trvající úkoly“.
1.2. dle § 5 odst. 2 Jednacího řádu Rady obce Soběšovice, rada projednává
pouze body zařazené na program jednání. Bod „trvající úkoly“ součástí
schváleného programu nebyl. Rada obce Soběšovice proto nemohla
přijmout k trvajícím úkolům rozhodnutí a nemohl být součástí usnesení.
2.

vyjádření starosty obce Soběšovice ke zjištění ze 3.zasedání Kontrolního
výboru ze dne 28.5.2015(bod. 7b) : usnesení č. 118/8/2015, 148/10/2015
bylo vyřešeno usn. č. 156/11/2015, 157/11/2015.

ukládá
předložit na následujícím zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
T: 9.9.2015
Z: starosta, Valošková
__________________________________________________________________________________
220/17/2015 – Helena a Bohumír Nepevní – Žádost o přidělení bytové jednotky v DPS_________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost manželů Heleny a Bohumíra Nepevných, Soběšovice čp.80 o přidělení bytové
jednotky v DPS.
ukládá
zařadit manželé Helenu a Bohumíra Nepevné, Soběšovice čp.80 do seznamu žadatelů o
přidělení bytové jednotky v DPS.
T: 3.7.2015
Z: starosta, Valošková
__________________________________________________________________________________
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221/17/2015 – Jan a Eva Jurečkovi – Žádost o vyjádření__________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost manželů Jana a Evy Jurečkových, Karvinská 1182/2, 736 01 Havířov-Město o
vyjádření k možnosti provedení samostatných přípojek vody, kanalizace a elektro
k rekreační chatě na pozemku parc.č. 446 v k.ú. Horní Soběšovice.
ukládá
zaslat odpověď žadatelům, a to ve smyslu :
1. doplnit žádost o projektovou dokumentaci se zakreslením veškerého napojení na
inženýrské sítě, včetně zákresu do výkresu sítí pro jednoznačnou identifikaci
plánovaných tras.
2. řešit projektovou dokumentaci na napojení na inženýrské sítě v rámci celé chatové
oblasti
T: 10.7.2015
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
222/17/2015 – Ing.Martin Barteček – Žádost o písemné stanovisko ke stavbě
Soběšovice, Šimonová kNN a Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí
Smlouvě______________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
1. žádost o písemné stanovisko ke stavbě Šimonová kNN na parc. č. 667, 328/19,
314/43 v k.ú. Horní Soběšovice
2. žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
a smlouvu o právu provést stavbu IP – 12-8017372/2 – stavba Soběšovice
Šimonová kNN, a to mezi Obcí Soběšovice, Soběšovice čp.10, 739 22 Soběšovice
a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
ukládá
zaslat odpověď s požadavkem na doplnění průběhu vedení elektrické energie vzduchem
a v zemi.
T: 10.7.2015
Z: starosta
_________________________________________________________________________________
223/17/2015 – Obec Soběšovice – Pronájem obecních bytů v č.p. 45, Soběšovice______________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
vyhodnocení nabídek výběrovou komisí
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schvaluje
pořadí nabídek žadatelů dle návrhu výběrové komise pro :
byt č. 1 - (2+kk)
byt č. 2 - (3+kk)
1. Pavloková Kristýna
1. Petr Chrobok
2. Chroboková Marcela
2. Guziur Jindřich
3. Jindřich Guziur
3. Kubíčková Veronika
ukládá
1. zaslat účastníkům výběrového řízení oznámení o výsledku.
2. vypracovat návrh nájemní smlouvy

T: 10.7.2015
Z: starosta

T: 10.7.2015
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
224/17/2015 – Rozpočtová opatření____________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
rozpočtová opatření č. 4/2015
__________________________________________________________________________________

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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