USNESENÍ
20. zasedání Rady obce Soběšovice,
konaného dne 31.8.2015 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

__________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 121/2015
V Soběšovicích dne 1.9.2015
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení

20. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 31.8.2015

________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
248/20/2015 – Schválení programu 20. zasedání Rady obce Soběšovice
250/20/2015 – Obec Soběšovice – platový výměr ředitel ZŠ a MŠ Soběšovice
251/20/2015 – Milada Mrázová – Smlouva o nájem hrobové místa
256/20/2015 – Kulturní a sportovní komise – žádost o příspěvek
259/20/2015 - Obec Soběšovice – Umístění kontejnerů a popelnic
262/20/2015 - Obec Soběšovice – zástupce obce do MAS Pobeskydí, z.s. Třanovice
265/20/2015 - Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne
9.9.2015
Rada obce n e s c h v a l u j e :
255/20/2015 – LDF Rožnov, a.s. – žádost o povolení vstupu na pozemek
259/20/2015 - Obec Soběšovice – Umístění kontejnerů a popelnic
264/20/2015 - Věra Chybíková – Penzion pod Husarůvkou, nástavba a stavební úpravy
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
249/20/2015 – Kontrola plnění úkolů
252/20/2015 – Komise stavební, životního prostředí a rekreace – zápis ze 4.zasedání
253/20/2015 – Finanční výbor – zápis z jednání a rozpočtové opatření č. 6/2015
254/20/2015 – Kontrolní výbor – zápis a usnesení ze 4. zasedání ze dne 20.8.2015
257/20/2015 – Obec Soběšovice – Územní plán – návrhy na změnu
258/20/2015 - Jana Piskořová – Návrh na pořízení změny ÚP
259/20/2015 - Obec Soběšovice – Umístění kontejnerů a popelnic
260/20/2015 - Česká pošta – Pošta partner
261/20/2015 - Obec Soběšovice – Informativní zpráva o aktualizaci OZV obce Soběšovice
263/20/2015 - Obec Soběšovice – Záměr pronájmu nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží
v budově požární zbrojnice
264/20/2015 - Věra Chybíková – Penzion pod Husarůvkou, nástavba a stavební úpravy
266/20/2015 – Výroční zpráva ZŠ a MŠ Soběšovice za školní rok 2014/2015, zápis ze schůze
Školské rady při ZŠ a MŠ Soběšovice
Rada obce u k l á d á :
251/20/2015 – Milada Mrázová – Smlouva o nájem hrobové místa
253/20/2015 – Finanční výbor – zápis z jednání a rozpočtové opatření č. 6/2015
254/20/2015 – Kontrolní výbor – zápis a usnesení ze 4. zasedání ze dne 20.8.2015
255/20/2015 – LDF Rožnov, a.s. – žádost o povolení vstupu na pozemek
256/20/2015 – Kulturní a sportovní komise – žádost o příspěvek
258/20/2015 - Jana Piskořová – Návrh na pořízení změny ÚP - bod.1.,2., 3.
259/20/2015 - Obec Soběšovice – Umístění kontejnerů a popelnic
261/20/2015 - Obec Soběšovice – Informativní zpráva o aktualizaci OZV obce Soběšovice
263/20/2015 - Obec Soběšovice – Záměr pronájmu nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží
v budově požární zbrojnice
Rada obce d o p o r u č u j e Zastupitelstvu obce Soběšovice
257/20/2015 – Obec Soběšovice – Územní plán – návrhy na změnu
261/20/2015 - Obec Soběšovice – Informativní zpráva o aktualizaci OZV obce Soběšovice
264/20/2015 - Věra Chybíková – Penzion pod Husarůvkou, nástavba a stavební úpravy
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20. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 31.8.2015
__________________________________________________________________________________
248/20/2015 – Schválení programu 20. zasedání Rady obce Soběšovice______________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 20. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 31.8.2015.
__________________________________________________________________________________
249/20/2015 – 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.
244/19/2015 – Karel Ščerba, Ščerba Petr – Návrh na pořízení změny ÚP- bod. 2
vypouští
ze sledování splněné úkoly:
241/19/2015 – Věra Chybíková – Žádost o vyjádření ke stavbě „Penzion pod
Husarůvkou“ – nástavba a stavební úpravy – služby ubytovací a
veřejného stravování
242/19/2015 – Věra Chybíková – Žádost o vyjádření ke stavbě „Penzion pod
Husarůvkou“ – nástavba a stavební úpravy – služby ubytovací a
veřejného stravování – přípojka plynu – D.2. - SO 02
243/19/2015 – Obec Soběšovice – drobný prodej reklamních předmětů
244/19/2015 – Karel Ščerba, Ščerba Petr – Návrh na pořízení změny ÚP- bod. 1., 3.
245/19/2015 – Žádost o opravu příjezdové komunikace
246/19/2015 – Manželé Papalovi – doplnění podmínek pro umístění stínící tkaniny
247/19/2015 - Ing. Provazník – Žádost o souhlas s napojením na VO
__________________________________________________________________________________
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250/20/2015 – Obec Soběšovice – platový výměr ředitel ZŠ a MŠ Soběšovice_________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Soběšovice
__________________________________________________________________________________
251/20/2015 – Milada Mrázová – Smlouva o nájem hrobové místa__________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 234/h mezi obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice čp.10 a p. Miladou Mrázovou, 739 22 Soběšovice čp. 27.
ukládá
uzavřít smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 234/h mezi obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice čp.10 a p. Miladou Mrázovou, 739 22 Soběšovice čp. 27.
T: 2015
Z: starosta, Popovičová
__________________________________________________________________________________
252/20/2015 – Komise stavební, životního prostředí a rekreace – zápis ze 4.zasedání___________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zápis ze 4. zasedání Komise stavební, životního prostředí a rekreace Rady obce
Soběšovice ze dne 26.8.2015.
__________________________________________________________________________________
253/20/2015 – Finanční výbor – zápis z jednání a rozpočtové opatření č. 6/2015_______________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zápis z jednání Finančního výboru a rozpočtové opatření č. 6/2015
ukládá
1. zařadit zápis z Finančního výboru Zastupitelstva obce do návrhu programu 5.
zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 9.9.2015
2. zařadit rozpočtové opatření č. 6/2015 do návrhu programu 5. zasedání
Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 9.9.2015.
T: ihned
Z: starosta
_________________________________________________________________________________
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254/20/2015 – Kontrolní výbor – zápis a usnesení ze 4. zasedání ze dne 20.8.2015_____________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice
ukládá
zařadit zápis z Finančního výboru Zastupitelstva obce do návrhu programu 5. zasedání
Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 9.9.2015.
T: ihned
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
255/20/2015 – LDF Rožnov, a.s. – žádost o povolení vstupu na pozemek_____________________
Rada obce Soběšovice
neschvaluje
vstup na pozemek parc. č. 459/4 a 461/1 v k.ú. Pitrov
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli.
T: 4.9.2015
Z: starosta, Valošková
__________________________________________________________________________________
256/20/2015 – Kulturní a sportovní komise – žádost o příspěvek____________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
žádost o příspěvek Komise kulturní a sportovní Rady obce Soběšovice na zajištění
akce Dne seniorů.
ukládá
uvolnit prostředky z rozpočtu obce Soběšovice.
T: 9/2015
Z: starosta, Popovičová
__________________________________________________________________________________
257/20/2015 – Obec Soběšovice – Územní plán – návrhy na změnu__________________________
Rada obce Soběšovice
b e r e n a v ě do m í
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1. posouzení návrhů na pořízení změny Územního plánu Soběšovice pořizovatelem
Magistrátem města Frýdku-Místku, a to dle ust. § 46 zák. č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.
2. vyjádření Komise stavební, životního prostředí a rekreace ze dne 26.8.2015
k jednotlivým návrhům na pořízení změny Územního plánu.
doporučuje
Zastupitelstvu obce Soběšovice
schválit
návrhy na změnu Územního plánu obce Soběšovice navrhovatelům :
1. Zdeněk Achberger, navrhovatel č. 2, parc. č. 154/34, k.ú. Dolní Soběšovice z plochy
zemědělské – zahrady na plochu rekreace rodinné.
2. Ing. Jiří Cienciala, CSc., navrhovatel č. 3, max.1/3 spodní části parc. č. 154/1, k.ú.
Dolní Soběšovice z plochy zemědělské – zahrady na plochu smíšenou obytnou.
neschválit
návrhy na změnu Územního plánu obce Soběšovice navrhovatelům:
1. Andělín Olšák, navrhovatel č. 1, parc. č. 154/35, k.ú. Dolní Soběšovice z plochy
zemědělské na plochu zemědělskou – zahradu.
2. Petr Vaníček, navrhovatel č. 4, parc. č.391/8, 363/52, 363/53, 363/57, 391/6, k.ú.
Pitrov z plochy zemědělské na plochu umožňující výstavbu zařízení pro cestovní ruch.
3. Petr Vaníček, navrhovatel č. 5, parc. č. 88/1, 88/54 a 397/4, k.ú. Pitrov z plochy
zemědělské na plochu pro výstavbu rodinného domu.
4. Jan Pavlok, navrhovatel č. 6, parc. č. 397/1, k.ú. Pitrov z plochy zemědělské na plochu
pro výstavbu rodinného domu.
5. Ing. Markéta Uhrová, navrhovatel č.7, parc. č. 410/1 a 410/3, k.ú. Pitrov z plochy
zemědělské na plochu pro výstavbu rodinného domu.
6. Yvetta Zemánková, navrhovatel č. 8, parc. č. 415/1, k.ú. Pitrov, z plochy zemědělské
na plochu pro výstavbu rodinného domu.
7. Hana Staniowská, navrhovatel č. 9, parc. č. 119/4, k.ú. Pitrov, z plochy zemědělské na
plochu pro výstavbu rodinného domu.
8. Ing. Kateřina Stonjek, navrhovatel č. 10, parc. č. 119/2 a 199/6, k.ú. Pitrov, z plochy
zemědělské na plochu pro výstavbu rodinného domu.
9. Ing. Josef Majer, navrhovatel č. 11, parc. č.153/1, 152/1-část, 153/2, 153/3, 463 a
154/2, k.ú. Pitrov, z plochy zemědělské na plochu pro výstavbu rodinného domu.
10. Dana Bukovanská, navrhovatel č. 12, parc. č. 597/17, 597/11, 597/6, 597/1, 599/1, k.ú.
Horní Soběšovice, z plochy zemědělské na plochu pro výstavbu rodinného domu.
11. Liběna Chřibková, navrhovatel č. 13, parc. č. 653/2, k.ú. Horní Soběšovice, z plochy
zemědělské na plochu pro výstavbu rodinného domu.
12. Lidie Prochaskova, navrhovatel č. 14, parc. č.648/4, k.ú. Horní Soběšovice, z plochy
zemědělské na plochu pro výstavbu rodinného domu.
13. SUOPELOS, s.r.o., navrhovatel č. 15, parc. č. 614/7, k.ú. Horní Soběšovice, z plochy
zemědělské na plochu pro výstavbu rodinného domu.
14. Jiří Palička, navrhovatel č. 16, parc. č. 626/10, 626/11, k.ú. Horní Soběšovice, z plochy
zemědělské na plochu pro výstavbu rodinného domu.
15. Vratislav Weisser, navrhovatel č. 17, parc. č. 314/14, k.ú. Horní Soběšovice, z plochy
zemědělské na plochu pro výstavbu rodinného domu.
16. Janis Dzimas, navrhovatel č. 18, parc. č. 439/1, k.ú. Horní Soběšovice, z plochy
zemědělské na plochu pro výstavbu rodinného domu.
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17. Lenka Pavlíčková, navrhovatel č. 19, parc. č. 329/1, k.ú. Pitrov, z plochy zemědělské
na plochu pro výstavbu rodinného domu.
18. Petr a Karel Ščerbovi, navrhovatel č. 20, parc. č. 154/3, k.ú. Pitrov, z plochy
zemědělské na plochu pro výstavbu rodinného domu.
19. Martin a Hana Solvarovi, navrhovatel č. 21, parc. č. 191/1, k.ú. Pitrov, z plochy
zemědělské na plochu pro výstavbu rodinného domu.
__________________________________________________________________________________
258/20/2015 - Jana Piskořová – Návrh na pořízení změny ÚP_____________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 660/1 a 659 v k.ú.
Horní Soběšovice navrhovatelky paní Jany Piskořové, Soběšovice čp. 95, 739 22
Soběšovice.
ukládá
1. předložit k posouzení návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č.
660/1 a 659 v k.ú. Horní Soběšovice navrhovatelky paní Jany Piskořové, Soběšovice
čp. 95, 739 22 Soběšovice do Komise stavební, životního prostředí a rekreace Rady
obce Soběšovice.
T: do 8/2016
Z: starosta
2. zařadit návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 660/1 a 659 v k.ú.
Horní Soběšovice navrhovatelky paní Jany Piskořové, Soběšovice čp. 95, 739 22
Soběšovice s vyjádřením Komise stavební a životního prostředí Rady obce
Soběšovice mezi další navrhovatele změn územního plánu obce Soběšovice k dalšímu
projednání v Zastupitelstvu obce Soběšovice.
T: 9/2016
Z: starosta
3. informovat žadatele o rozhodnutí Rady obce Soběšovice.
T: 4.9.2015
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
259/20/2015 - Obec Soběšovice – Umístění kontejnerů a popelnic__________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
připomínky občanů na umístění kontejnerů a popelnic.
schvaluje
1. přidání popelnice k čp. 36
2. celoroční umístění dalšího kontejneru ke kontejneru č.K35
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neschvaluje
1. změnu místa kontejneru č. K45, K29,
2. přidání popelnice k čp. 7
ukládá
s majiteli okolních nemovitostí projednat a najít vhodné umístění pro kontejnery
č. K46, K21.
T: do 10/2015
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
260/20/2015 - Česká pošta – Pošta partner_____________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
představení projektu Pošta Partner, společnosti Česká pošta, s.p.
__________________________________________________________________________________
261/20/2015 - Obec Soběšovice – Informativní zpráva o aktualizaci OZV obce Soběšovice______
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
stav platných OZV obce Soběšovice
ukládá
na nejbližším jednání Zastupitelstva obce Soběšovice vyzvat zastupitele k předložení
návrhů na případné změny.
doporučuje
Zastupitelstvu obce Soběšovice
vzít na vědomí
informativní zprávu o nutnosti aktualizace OZV obce Soběšovice
uložit
členům ZO předložit návrhy na případné změny OZV obce Soběšovice do 31.10.2015.
__________________________________________________________________________________

7
USNESENÍ
z 20. zasedání Rady obce Soběšovice
konaného dne 31.8.2015

262/20/2015 - Obec Soběšovice – zástupce obce do MAS Pobeskydí, z.s. Třanovice____________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
p. Tomáše Dámka zástupcem obce Soběšovice do zájmového sdružení MAS
Pobeskydí, z.s., Třanovice čp.1, 739 53 Hnojník
__________________________________________________________________________________
263/20/2015 - Obec Soběšovice – Záměr pronájmu nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží
v budově požární zbrojnice______________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
záměr pronájmu nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží v budově požární
zbrojnice
ukládá
připravit záměr pronájmu na příští jednání Rady obce Soběšovice
T: 23.9.2015
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
264/20/2015 - Věra Chybíková – Penzion pod Husarůvkou, nástavba a stavební úpravy_______
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrhy p. Věry Chybíkové týkající se Penzionu pod Husarůvkou, nástavba a stavební
úprava na pozemku parc. č. 491- zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Horní Soběšovice
neschvaluje
1. dlouhodobý pronájem odměřeného pozemku, parc. č. 426/3 v k.ú. Horní Soběšovice
ve vlastnictví Obce Soběšovice.
2. zřízení věcného břemene do doby uzavření smluvních vztahů s vlastníkem okolních
pozemků, viz usn. č. 241/19/2015.
doporučuje
Zastupitelstvu obce Soběšovice neschválit
žádost p. Věry Chybíkové na odkoupení 227 m2 z pozemku parc. č. 426/3 na k.ú.
Horní Soběšovice ve vlastnictví Obce Soběšovice.
__________________________________________________________________________________
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265/20/2015 - Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne
9.9.2015_______________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, které se bude konat dne
9.9.2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice.
__________________________________________________________________________________
266/20/2015 – Výroční zpráva ZŠ a MŠ Soběšovice za školní rok 2014/2015, zápis ze schůze
Školské rady při ZŠ a MŠ Soběšovice_____________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
1. Výroční zprávu ZŠ a MŠ Soběšovice za školní rok 2014/2015.
2. Zápis ze schůze Školské rady při ZŠ a MŠ Soběšovice ze dne 28.8.2015
__________________________________________________________________________________

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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