USNESENÍ
23. zasedání Rady obce Soběšovice,
konaného dne 21.10.2015 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

__________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 162/2015
V Soběšovicích dne 22.10.2015
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
23. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 21.10.2015

________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
290/23/2015 – Schválení programu 23. zasedání Rady obce Soběšovice
292/23/2015 – Michal Černoch – Žádost o vstup na pozemek p.č. 119/2 v kú Dolní Soběšovice
294/23/2015 – Obec Soběšovice – výběr žadatele o dvoupokojový byt v DPS
295/23/2015 – Obec Soběšovice – výběr nájemce nebytových prostor v 1. NP budovy požární
zbrojnice dle vyhlášeného záměru pronájmu
296/23/2015 – Obec Soběšovice – Výběr firmy na provedení ořezu dřevin dle zaslaných cenových
nabídek
297/23/2015 – ZO ČZS Soběšovice – Žádost o neúčtování poplatku za otop
298/23/2015 – Obec Soběšovice – Zpevněná plocha u hasičárny v Soběšovicích – cenové nabídky
299/23/2015 – Lucie Chovancová – Žádost o úpravu nájemní smlouvy
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
291/23/2015 – Kontrola plnění úkolů
293/23/2015 – ZŠ a MŠ Soběšovice – Návrh rozpočtu pro rok 2016
296/23/2015 – Obec Soběšovice – Výběr firmy na provedení ořezu dřevin dle zaslaných cenových
Nabídek
297/23/2015 – ZO ČZS Soběšovice – Žádost o neúčtování poplatku za otop
298/23/2015 – Obec Soběšovice – Zpevněná plocha u hasičárny v Soběšovicích – cenové nabídky
299/23/2015 – Lucie Chovancová – Žádost o úpravu nájemní smlouvy
300/23/2015 – RIKKA, RNDr. Česlav Valošek - Cenová nabídka na zakázku „Zajištění
územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Úpravy centra obce
Soběšovice“
301/23/2015 – Pošta Partner – odpovědi k dotazům
Rada obce u k l á d á :
292/23/2015 – Michal Černoch – Žádost o vstup na pozemek p.č. 119/2 v kú Dolní Soběšovice
293/23/2015 – ZŠ a MŠ Soběšovice – Návrh rozpočtu pro rok 2016
294/23/2015 – Obec Soběšovice – výběr žadatele o dvoupokojový byt v DPS
295/23/2015 – Obec Soběšovice – výběr nájemce nebytových prostor v 1. NP budovy požární
zbrojnice dle vyhlášeného záměru pronájmu
296/23/2015 – Obec Soběšovice – Výběr firmy na provedení ořezu dřevin dle zaslaných cenových
nabídek
297/23/2015 – ZO ČZS Soběšovice – Žádost o neúčtování poplatku za otop
298/23/2015 – Obec Soběšovice – Zpevněná plocha u hasičárny v Soběšovicích – cenové nabídky
299/23/2015 – Lucie Chovancová – Žádost o úpravu nájemní smlouvy
300/23/2015 – RIKKA, RNDr. Česlav Valošek - Cenová nabídka na zakázku „Zajištění
územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Úpravy centra obce
Soběšovice“.
301/23/2015 – Pošta Partner – odpovědi k dotazům
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Rada obce Soběšovice p o v ě ř u j e :
294/23/2015 – Obec Soběšovice – výběr žadatele o dvoupokojový byt v DPS
295/23/2015 – Obec Soběšovice – výběr nájemce nebytových prostor v 1. NP budovy požární
zbrojnice dle vyhlášeného záměru pronájmu
299/23/2015 – Lucie Chovancová – Žádost o úpravu nájemní smlouvy
Rada obce Soběšovice o d k l á d á :
300/23/2015 – RIKKA, RNDr. Česlav Valošek - Cenová nabídka na zakázku „Zajištění
územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Úpravy centra obce
Soběšovice“
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USNESENÍ
23. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 21.10.2015
__________________________________________________________________________________
290/23/2015 – Schválení programu 23. zasedání Rady obce Soběšovice______________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 23. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 21.10.2015.
__________________________________________________________________________________
291/23/2015 – 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
258/20/2015 - Jana Piskořová – Návrh na pořízení změny ÚP - bod č. 1, 2
259/20/2015 - Obec Soběšovice – Umístění kontejnerů a popelnic
269/21/2015 – Adela Richter - Návrh na pořízení změny ÚP – bod. č. 1,2
275/21/2015 - PRISIMA, s.r.o. Cenová nabídka na úpravu provozu zabezpečení
objektu
280/21/2015 – Obec Soběšovice – Ořez a údržba stromů na území obce Soběšovice
287/22/2015 - Lucie Chovancová – Žádost o úpravu nájemní smlouvy
vypouští
ze sledování splněné úkoly:
288/22/2015 - Ivo Hradil – VODOPROJEKT –
1. Žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas
2. Žádost o souhlas se stavbou na parcele obce Soběšovice
__________________________________________________________________________________
292/23/2015 – Michal Černoch – Žádost o vstup na pozemek p.č. 119/2 v kú Dolní Soběšovice___
Rada obce Soběšovice
schvaluje
žádost o vstup na pozemek parc.č. 119/2 v k.ú. Dolní Soběšovice žadatele Michala
Čermáka za podmínek :
1. ukončení prací nahlásit na OÚ Soběšovice
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2. po ukončení prací uvést parc. č. 119/2 v k.ú. Dolní Soběšovice do původního stavu,
včetně zatravnění a předat zástupci obce
3. termín pro předání je do 31.5.2016
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli.
Z: Starosta
T: 30.10.2015
__________________________________________________________________________________
293/23/2015 – ZŠ a MŠ Soběšovice – Návrh rozpočtu pro rok 2016________ _________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh rozpočtu pro rok 2016 příspěvkové organizace obce Soběšovice ZŠ a MŠ
Soběšovice.
ukládá
zařadit do návrhu rozpočtu obce Soběšovice na rok 2016.
Z: Starosta, Popovičová,
T: 12/2015
__________________________________________________________________________________
294/23/2015 – Obec Soběšovice – výběr žadatele o dvoupokojový byt v DPS__________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
žadatele Ing. Josefa Majera, Soběšovice čp. 23, Soběšovice o dvoupokojový byt v DPS,
jako zájemce ze seznamu žadatelů.
ukládá
uzavřít nájemní smlouvu s vybraným žadatelem.
pověřuje
Tomáše Dámka podpisem nájemní smlouvy.
__________________________________________________________________________________
295/23/2015 – Obec Soběšovice – výběr nájemce nebytových prostor v 1. NP budovy požární
zbrojnice dle vyhlášeného záměru pronájmu_______________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
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1. nájemce nebytových prostor v 1. NP budovy požární zbrojnice dle vyhlášeného záměru
pronájmu, a to : Martina Horáka, jako jediného zájemce.
2. znění nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor.
ukládá
uzavřít nájemní smlouvu s vybraným žadatelem.
pověřuje
Tomáše Dámka podpisem nájemní smlouvy.
_________________________________________________________________________________
296/23/2015 – Obec Soběšovice – Výběr firmy na provedení ořezu dřevin dle zaslaných cenových
nabídek_______________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenové nabídky firem na provedení ořezu dřevin firem :
1. Ivánek-Zeman, v.o.s., Žabeň 55, 738 01 Žabeň – 77.924,- Kč
2. TS, a.s., 17.listopadu 910, 738 02 Frýdek-Místek – 47.364,24Kč
schvaluje
výběr zhotovitele na provedení ořezu dřevin dle cenových nabídek, a to firmu :
TS, a.s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek-Místek s nejnižší cenovou nabídkou
ukládá
1. zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice vybranému zhotoviteli.
2. zaslat objednávku na ořez dřevin.
T: 30.10.2015
Z: Starosta
__________________________________________________________________________________
297/23/2015 – ZO ČZS Soběšovice – Žádost o neúčtování poplatku za otop___________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost ZO ČZS Soběšovice o neúčtování poplatku za otop u příležitosti akce
Vinobraní, konané dne 17.10.2015.
schvaluje
1. slevu na poplatku za otop sálu na ½, tj. na částku ve výši 700,- Kč.
2. v období topné sezóny (od října do listopadu) se s pronájmem sálu hradí
automaticky poplatek za otop sálu, a to v plné, schválené výši.
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ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli.
__________________________________________________________________________________
298/23/2015 – Obec Soběšovice – Zpevněná plocha u hasičárny v Soběšovicích – cenové nabídky
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenové nabídky přihlášených firem na investiční akci „Zpevněná plocha u hasičárny
v Soběšovicích“:
1. ZDK Dlažby, s.r.o., Těšínská 222, 739 34 Šenov – 326.689,40 Kč vč.DPH
2. Mgr. Tomáš Milata, Petřvaldská 352/69, 736 01 Havířov-Šumbark
– 348.766,12 Kč vč.DPH
schvaluje
výběr zhotovitele na investiční akci „Zpevněná plocha u hasičárny v Soběšovicích“ dle
cenových nabídek, a to firmu :
ZDK Dlažby, s.r.o., Těšínská 222, 739 34 Šenov s nejnižší cenovou nabídkou
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice vybranému zhotoviteli s termínem realizace
do konce roku 2015.
T: 30.10.2015
Z: Starosta
__________________________________________________________________________________
299/23/2015 – Lucie Chovancová – Žádost o úpravu nájemní smlouvy_______________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o snížení nájmu p. Lucie Chovancové
schvaluje
úpravu nájemní smlouvy prodejny Večerky, Soběšovice čp. 10, Soběšovice týkající se
snížení nájemného v období od listopadu 2015 do dubna 2016, a to na částku 1.000,Kč bez DPH.
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadatelce
T: 30.10.2015
Z: Starosta

pověřuje

starostu obce Soběšovice podpise Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě.
__________________________________________________________________________________
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300/23/2015 – RIKKA, RNDr. Česlav Valošek - Cenová nabídka na zakázku „Zajištění
územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Úpravy centra obce
Soběšovice“.___________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na

vědomí

cenovou nabídku RNDr. Česlava Valoška na zajištění územního rozhodnutí a
stavebního povolení na stavbu „Úpravy centra obce Soběšovice“.
odkládá
rozhodnutí o cenové nabídce na zakázku „Zajištění územního rozhodnutí a stavebního
povolení na stavbu „Úpravy centra obce Soběšovice“ do doby ukončení správního
řízení týkající se kácení dřevin rostoucích mimo les na parc. č. 664/4, k.ú. Horní
Soběšovice
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice.
T: 30.10.2015
Z: Starosta
__________________________________________________________________________________
301/23/2015 – Pošta Partner – odpovědi k dotazům______________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na

vědomí

odpovědi k dotazům týkající se projektu Pošta Partner
ukládá
předložit nové informace týkající se projektu Pošta Partner na jednání Zastupitelstva
obce Soběšovice dne 9.12.2015.
T: 9.12.2015
Z: Starosta
__________________________________________________________________________________

Tomáš

Petr V o z n i c a, v.r.
místostarosta obce
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D á m e k, v.r.
starosta obce

