USNESENÍ
18. zasedání Rady obce Soběšovice,
konaného dne 22.7.2015 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

__________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 101/2015
V Soběšovicích dne 19.7.2015
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení

18. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 22.7.2015

________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
225/18/2015 – Schválení programu 18. zasedání Rady obce Soběšovice
227/18/2015 – Helena Chroboková – Žádost o nájem hrobového místa
228/18/2015 – Kamil Poncza – Žádost o nájem hrobového místa
230/18/2015 – ZO ČZS – Žádost o poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva
232/18/2015 – Obec Soběšovice - Rozpočtová opatření č. 5/2015
234/18/2015 – Ing. Martin Barteček – Žádost o písemné stanovisko ke stavbě Soběšovice,
Šimonová kNN a Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
236/18/2015 - Manželé Ing. Ivo a Ing. Marcela Papalovi – Žádost o souhlas s umístěním stínící
tkaniny
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
226/18/2015 – Kontrola plnění úkolů
229/18/2015 – Marcela Chroboková – odvolání proti rozhodnutí
231/18/2015 - Komise stavební, životního prostředí a rekreace – zápis z 3. zasedání komise
233/18/2015 – Lenka Pavlíčková – Návrh na změnu ÚP
Rada obce u k l á d á :
227/18/2015 – Helena Chroboková – Žádost o nájem hrobového místa
228/18/2015 – Kamil Poncza – Žádost o nájem hrobového místa
229/18/2015 – Marcela Chroboková – odvolání proti rozhodnutí
233/18/2015 – Lenka Pavlíčková – Návrh na změnu ÚP
236/18/2015 - Manželé Ing. Ivo a Ing. Marcela Papalovi – Žádost o souhlas s umístěním stínící
tkaniny
Rada obce p o v ě ř u j e :
230/18/2015 – ZO ČZS – Žádost o poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva
231/18/2015 - Komise stavební, životního prostředí a rekreace – zápis z 3. zasedání komise
234/18/2015 – Ing. Martin Barteček – Žádost o písemné stanovisko ke stavbě Soběšovice,
Šimonová kNN a Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
Rada obce r u š í :
235/18/2015 - Obec Soběšovice – Zrušení statutu služebního bytu
Rada obce t r v á :
229/18/2015 – Marcela Chroboková – odvolání proti rozhodnutí
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18. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 22.7.2015
__________________________________________________________________________________
225/18/2015 – Schválení programu 18. zasedání Rady obce Soběšovice______________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 18. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 22.7.2015.
__________________________________________________________________________________
226/18/2015 – 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.
219/17/2015 - Obec Soběšovice - Oprava zápisů z Rady obce
223/17/2015 - Obec Soběšovice - Pronájem obecních bytů v čp. 45, Soběšovice, bod 2.
vypouští
ze sledování splněné úkoly:
220/17/2015 – Helena a Bohumír Nepevní – Žádost o přidělení bytové jednotky v DPS
221/17/2015 – Jan a Eva Jurečkovi – 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 čp. 45, Soběšovice
__________________________________________________________________________________
227/18/2015 – Helena Chroboková – Žádost o nájem hrobového místa______________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 37/U mezi obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice čp.10 a p. Helenou Chrobokovou, 739 38 Dolní Domaslavice čp. 257.
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ukládá
uzavřít smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 37/U mezi obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice čp.10 a p. Helenou Chrobokovou, 739 38 Dolní Domaslavice čp. 257.
T: 31.7.2015
Z: starosta, Popovičová
__________________________________________________________________________________
228/18/2015 – Kamil Poncza – Žádost o nájem hrobového místa

_________

Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 38/U mezi obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice čp.10 a p. Kamilem Ponczou, 739 22 Soběšovice čp. 12.
ukládá
uzavřít smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 38/U mezi obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice čp.10 a p. Kamilem Ponczou, 739 22 Soběšovice čp. 12.
T: 31.7.2015
Z: starosta, Popovičová
__________________________________________________________________________________
229/18/2015 – Marcela Chroboková – odvolání proti rozhodnutí___________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
odvolání proti rozhodnutí p. Marcely Chrobokové, bytem Soběšovice čp. 91, 739 22
Soběšovice
trvá
na podmínkách a výsledku výběrového řízení týkající se pronájmu 2 bytových jednotek
v objektu požární zbrojnice, na adrese 739 22 Soběšovice čp. 45
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice s vysvětlením, že zrekonstruované bytové
jednotky nejsou a nebyly zařazeny mezi bytové jednotky se statutem pro sociální
bydlení.
__________________________________________________________________________________
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230/18/2015 – ZO ČZS – Žádost o poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva_______________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice čp. 10 a Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, z.o., 739 22
Soběšovice čp. 10, a to na základě schváleného rozpočtu obce na rok 2015 ve výši
10.000,- Kč.
pověřuje
starostu obce Soběšovice p. Tomáše Dámka podpisem smlouvy.
T: 31.7.2015
Z: starosta, Popovičová
_________________________________________________________________________________
231/18/2015 - Komise stavební, životního prostředí a rekreace – zápis z 3. zasedání komise_____
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zápis Komise stavební, životního prostředí a rekreace – zápis z 3 zasedání komise ze
dne 25.5.2015
pověřuje
1. starostu obce přípravou a koordinací investičních akcí od projektové přípravy po
realizaci, včetně financování
2. starostu obce přípravou seznamu komunikací k celkovým opravám s plánovaným
termínem oprav 2015-2018, včetně přípravy, realizace oprav a financování
T: 2015
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
232/18/2015 – Obec Soběšovice - Rozpočtová opatření č. 5/2015____________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
rozpočtová opatření č. 5/2015
__________________________________________________________________________________
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233/18/2015 – Lenka Pavlíčková – Návrh na změnu ÚP___________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 329/1 v k.ú. Pitrov
navrhovatelky paní Lenky Pavlíčkové, Pstruží čp. 357, 739 11 Pstruží pro výstavbu
rodinného domu.
ukládá
1. předložit k posouzení návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č.
329/1 v k.ú. Pitrov navrhovatelky paní Lenky Pavlíčkové, Pstruží čp. 357, 739 11
Pstruží do Komise stavební, životního prostředí a rekreace Rady obce Soběšovice.
T: do 26.8.2015
Z: starosta
2. zařadit návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 329/1 v k.ú. Pitrov
navrhovatelky paní Lenky Pavlíčkové, Pstruží čp. 357, 739 11 Pstruží 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: 9/2015
Z: starosta
3. informovat žadatele o rozhodnutí Rady obce Soběšovice.
T: 24.7.2015
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
234/18/2015 – Ing. Martin Barteček – Žádost o písemné stanovisko ke stavbě Soběšovice,
Šimonová kNN a Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě_______________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
1. průběh trasy kabelu ve výkopu dle projektové dokumentace, a to za podmínek :
- přechody přes obecní komunikaci – překop uvést do původního stavu
- dimenze kabelu i pro eventuální napojení parc. č. 314/42 v k.ú. Horní
Soběšovice
2. smlouvu o smlouvě budoucí za úplatu ve výši 1.000,- Kč
pověřuje
starostu obce Soběšovice podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
__________________________________________________________________________________
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235/18/2015 - Obec Soběšovice – Zrušení statutu služebního bytu__________________________
Rada obce Soběšovice
ruší
statut služebního bytu u bytové jednotky (3+kk) v objektu požární zbrojnice na adrese
739 22 Soběšovice čp. 45.
__________________________________________________________________________________
236/18/2015 - Manželé Ing. Ivo a Ing. Marcela Papalovi – Žádost o souhlas s umístěním stínící
tkaniny_______________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
umístění stínící tkaniny na plot mezi parc. č. 453/2 a 453/19, vše v k.ú. Horní
Soběšovice dle žádosti manželů Ing. Ivo a Ing. Marcely Papalových, 739 22
Soběšovice čp. 242 tak, aby nedošlo k poškození stávajícího plotu.
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadatelům.
T: 24.7.2015
Z: starosta
__________________________________________________________________________________

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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