USNESENÍ
21. zasedání Rady obce Soběšovice,
konaného dne 23.9.2015 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

__________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 147/2015
V Soběšovicích dne 24.9.2015
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
21. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 23.9.2015

________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
267/21/2015 – Schválení programu 21. zasedání Rady obce Soběšovice
271/21/2015 – Poncza Miloslav – Smlouva o nájem hrobového místa
272/21/2015 – Bardoň Miroslav – Smlouva o nájem hrobového místa
273/21/2015 – Josef Kleinwächter – Cenová nabídka na pořízení stolních kalendářů Obce
Soběšovice na rok 2016
274/21/2015 – Obec Soběšovice – Záměr pronájmu nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží
v budově požární zbrojnice_
276/21/2015 – Prodloužení termínu – anketa „Kompostéry“
277/21/2015 - Tělovýchovná jednota Sokol Soběšovice – Žádost o poskytnutí dotace a
Veřejnoprávní smlouva
281/21/2015 - Ing. Vladimír Čajka – Žádost o předchozí souhlas k připojení sousední
nemovitosti k místní komunikaci
Rada obce n e s c h v a l u j e :
270/21/2015 – Andělé Stromu života – Žádost o finanční podporu
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
268/21/2015 – Kontrola plnění úkolů
269/21/2015 – Adela Richter - Návrh na pořízení změny ÚP
270/21/2015 – Andělé Stromu života – Žádost o finanční podporu
275/21/2015 – PRISIMA, s.r.o. – Cenová nabídka na úpravu provozu zabezpečení objektu
278/21/2015 - Česká pošta, sp. – Pošta Partner
279/21/2015 - MS Kraj – Spolufinancování výměny kotlů z rozpočtu obce – Kotlíkové dotace
280/21/2015 - Obec Soběšovice – Ořez a údržba stromů na území obce Soběšovice
Rada obce u k l á d á :
269/21/2015 – Adela Richter - Návrh na pořízení změny ÚP, - bod. 1., 2., 3.
270/21/2015 – Andělé Stromu života – Žádost o finanční podporu
271/21/2015 – Poncza Miloslav – Smlouva o nájem hrobového místa
272/21/2015 – Bardoň Miroslav – Smlouva o nájem hrobového místa
273/21/2015 – Josef Kleinwächter – Cenová nabídka na pořízení stolních kalendářů Obce
Soběšovice na rok 2016
274/21/2015 – Obec Soběšovice – Záměr pronájmu nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží
v budově požární zbrojnice
275/21/2015 – PRISIMA, s.r.o. – Cenová nabídka na úpravu provozu zabezpečení objektu
276/21/2015 – Prodloužení termínu – anketa „Kompostéry“
280/21/2015 - Obec Soběšovice – Ořez a údržba stromů na území obce Soběšovice
281/21/2015 - Ing. Vladimír Čajka – Žádost o předchozí souhlas k připojení sousední
nemovitosti k místní komunikaci
Rada obce Soběšovice p o v ě ř u j e :
277/21/2015 - Tělovýchovná jednota Sokol Soběšovice – Žádost o poskytnutí dotace a
Veřejnoprávní smlouva

1
USNESENÍ
z 21. zasedání Rady obce Soběšovice
konaného dne 23.9.2015

USNESENÍ
21. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 23.9.2015
__________________________________________________________________________________
267/21/2015 – Schválení programu 21. zasedání Rady obce Soběšovice______________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 21. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 23.9.2015.
__________________________________________________________________________________
268/21/2015 – 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:
164/12/2015 – Obec Soběšovice – Dvůr u požární zbrojnice
203/15/2015 – MS kraj – Nabídka bezúplatného převodu pozemku, bod 2.
223/17/2015 - Obec Soběšovice - Pronájem obecních bytů v čp. 45, Soběšovice, bod 2.
258/20/2015 - Jana Piskořová – Návrh na pořízení změny ÚP-bod č. 1, 2
259/20/2015 - Obec Soběšovice – Umístění kontejnerů a popelnic
vypouští
ze sledování splněné úkoly:
96/9 – Zájem o koupi pozemků o celkové výměře 2142 m2 u Žermanické
přehrady: PROINGSTA, s.r.o., Lipenská 1170/45, 779 00 Olomouc.
219/17/2015 - Obec Soběšovice - Oprava zápisů z Rady obce
244/19/2015 – Karel Ščerba, Ščerba Petr – Návrh na pořízení změny ÚP- bod. 2
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
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
__________________________________________________________________________________
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269/21/2015 – Adela Richter - Návrh na pořízení změny ÚP_______________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 154/27 v k.ú. Dolní
Soběšovice navrhovatelky paní Adele Richter, 868 75 Waal, Gewerbestr 2 a pro
výstavbu nízkoenergetické budovy.
ukládá
1. předložit k posouzení návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č.
154/27 v k.ú.Dolní Soběšovice navrhovatelky paní Adele Richter, 868 75 Waal,
Gewerbestr 2 a do Komise stavební, životního prostředí a rekreace Rady obce
Soběšovice.
T: 2015
Z: starosta
2. zařadit návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice parc. č. 154/27 v k.ú. Dolní
Soběšovice navrhovatelky paní Adele Richter, De, 868 75 Waal, Gewerbestr 2
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: 2016
Z: starosta
3. informovat žadatele o rozhodnutí Rady obce Soběšovice.
T: 30.9.2015
Z: starosta, Valošková
__________________________________________________________________________________
270/21/2015 – Andělé Stromu života – Žádost o finanční podporu __________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o finanční podporu ve výši 2.000,- Kč žadatele : Andělé Stromu života,
pobočný spolek Moravskoslezský kraj, Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín na
nákup přístrojového vybavení pulsního oxymetru.
neschvaluje
poskytnutí finanční podpory ve výši 2.000,- Kč žadatele : Andělé Stromu života,
pobočný spolek Moravskoslezský kraj, Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín na
nákup přístrojového vybavení pulsního oxymetru.
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli.

T: 30.9.2015,
Z: starosta, Valošková
__________________________________________________________________________________
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271/21/2015 – Poncza Miloslav – Smlouva o nájem hrobového místa_________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 15/U mezi obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice čp. 10 a p. Miloslavem Ponczou, Lašská čp.1151/15, 736 01 HavířovMěsto
ukládá
uzavřít smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 15/U mezi obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice čp. 10 a p. Miloslavem Ponczou, Lašská čp.1151/15, 736 01 HavířovMěsto,
T:30.9.2015
Z: Starosta, Popovičová
__________________________________________________________________________________
272/21/2015 – Bardoň Miroslav – Smlouva o nájem hrobového místa_______________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 64/h mezi obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice čp. 10 a p. Miroslavem Bardoněm, 739 37 Horní Bludovice čp. 455
ukládá
uzavřít smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 64/h mezi obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice čp. 10 a p. Miroslavem Bardoněm, 739 37 Horní Bludovice čp. 455.
T:30.9.2015
Z: Starosta, Popovičová
_________________________________________________________________________________
273/21/2015 – Josef Kleinwächter – Cenová nabídka na pořízení stolních kalendářů Obce
Soběšovice na rok 2016_________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
cenovou nabídku na pořízení stolních kalendářů Obce Soběšovice na rok 2016
v nákladu 350ks v ceně za kalendáře 26.462,- Kč vč. DPH + grafické zpracování.
ukládá
zaslat objednávku na základě schválené cenové nabídky.
T: 25.9.2015
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
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274/21/2015 – Obec Soběšovice – Záměr pronájmu nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží
v budově požární zbrojnice______________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje







a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)



záměr obce Soběšovice pronajmout nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží v
budově požární zbrojnice, na adrese: Soběšovice čp. 45 na pozemku parc. č. 48, v k.ú.
Pitrov, a to :
Místnost č. 1
24,0 m2
Společné prostory :
Schodiště
2,0 m2
Chodba
2,0 m2
WC
1,6 m2
Předsíň WC
1,5 m2
za podmínek :
cena pronájmu nebytových prostor
min. 1.000,- Kč (vč. DPH)/měsíc
měsíční zálohy za elektřinu
200,- Kč
měsíční zálohy za vodné + stočné
100,- Kč
měsíční zálohy za vytápění
700,- Kč
možnost připojení na internet u poskytovatele Hnojník Net – cena po vzájemné dohodě
termín pro podání nabídek :
do 21.října 2015 do 17.00 hod.
obálky s nabídkou označit :
levý horní roh:
„Pronájem nebytových prostor v objektu požární
zbrojnice “- NEOTVÍRAT“
pravý horní roh:
„Jméno a adresa zájemce“
bližší informace ohledně záměru
poskytne:
Starosta Obce Soběšovice
telefonní číslo:
724 178 724
emailová adresa :
starosta@sobesovice.cz
ukládá

zveřejnit schválený záměr pronájmu na úřední desce Obecního úřadu Soběšovice a ve
Zpravodaji obce Soběšovice.
T: září 2015
Z: Starosta, Valošková,
__________________________________________________________________________________
275/21/2015 – PRISIMA, s.r.o. – Cenová nabídka na úpravu provozu zabezpečení objektu_____
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku na úpravu provozu zabezpečení objektu od firmy PRISIMA, s.r.o.,
Bukovanského 12, 710 00 Ostrava v celkové ceně 42.385,- Kč vč. DPH.
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ukládá
zajistit konkurenční cenové nabídky.

T: 7.10.2015
Z: místostarosta
__________________________________________________________________________________
276/21/2015 – Prodloužení termínu – anketa „Kompostéry“_______________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
prodloužení termínu ankety „kompostéry“ do 31.12.2015
ukládá
zveřejnit ve Zpravodaji obce Soběšovice č. 10/2015 a webových stránkách obce.
T: do 1.10.2015
Z: starosta,Valošková
__________________________________________________________________________________
277/21/2015 - Tělovýchovná jednota Sokol Soběšovice – Žádost o poskytnutí dotace a
Veřejnoprávní smlouva_________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
žádost a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice čp. 10 a Tělovýchovnou jednotou Sokol Soběšovice, 739 22 Soběšovice čp.
169, 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: 30.9.2015,
Z: starosta, Popovičová
__________________________________________________________________________________
278/21/2015 - Česká pošta, sp. – Pošta Partner__________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
představení projektu Pošta Partner zástupcem České pošty, s.p., panem Ing. M.
Chlebkem.
__________________________________________________________________________________
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279/21/2015 - MS Kraj – Spolufinancování výměny kotlů z rozpočtu obce – Kotlíkové dotace
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
dopis Hejtmana Moravskoslezského kraje ze dne 9.9.2015 týkající se žádosti o zvážení
spolufinancování výměny kotlů v rámci tzv.“kotlíkové dotace“ jednotlivým žadatelům
v obci Soběšovice z rozpočtu obce na rok 2016.
__________________________________________________________________________________
280/21/2015 - Obec Soběšovice – Ořez a údržba stromů na území obce Soběšovice____________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
informaci o nutnosti pravidelné údržby stromů, včetně zeleně na území obce
Soběšovice
ukládá
oslovit dodavatele na zpracování cenové nabídky služeb provádějících pravidelnou
údržbu stromů a zeleně.
T: 10/2015
Z:starosta
__________________________________________________________________________________
281/21/2015 - Ing. Vladimír Čajka – Žádost o předchozí souhlas k připojení sousední
nemovitosti k místní komunikaci__________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
žádost o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci parc. č. 449/8, k.ú. Horní
Soběšovice žadatele Ing. Vladimíra Čajky, Janka Kráľa 2597/14, 02201 Čadca, a to
z důvodu výstavby rodinného domu.
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli.

T: 30.9.2015
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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