USNESENÍ
24. zasedání Rady obce Soběšovice,
konaného dne 11.11.2015 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

__________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 175/2015
V Soběšovicích dne 12.11.2015
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
24. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 11.11.2015

________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
302/24/2015 – Schválení programu 24. zasedání Rady obce Soběšovice
304/24/2015 – Kamila Bujasová – Smlouva o nájem hrobového místa
305/24/2015 – Ladislav Maleček – Smlouva o nájem hrobového místa
306/24/2015 – Kulturní a sportovní komise Rady obce Soběšovice – Žádost o uvolnění finanční
částky
309/24/2015 – Obec Soběšovice – Anketa o rozvoji obce Soběšovice
310/24/2015 – Obec Soběšovice – Platový výměr ředitelce ZŠ a MŠ Soběšovice
311/24/2015 – Obec Soběšovice – Plán inventur na rok 2015
312/24/2015 – PRISIMA, s.r.o. - Cenová nabídka na úpravu hardware a software
zabezpečovacího systému v objektu Obecního úřadu Soběšovice
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
303/24/2015 – Kontrola plnění úkolů
307/24/2015 – Ing. Libor Macháček- Žádost o souhrnné závazné stanovisko ke stavbě rodinného
domu
308/24/2015 – Obec Soběšovice – Údržba komunikací obce Soběšovice v zimním a letním období
2016“
Rada obce u k l á d á :
304/24/2015 – Kamila Bujasová – Smlouva o nájem hrobového místa
305/24/2015 – Ladislav Maleček – Smlouva o nájem hrobového místa
307/24/2015 – Ing. Libor Macháček- Žádost o souhrnné závazné stanovisko ke stavbě rodinného
domu
308/24/2015 – Obec Soběšovice – Údržba komunikací obce Soběšovice v zimním a letním období
2016“
309/24/2015 – Obec Soběšovice – Anketa o rozvoji obce Soběšovice
312/24/2015 – PRISIMA, s.r.o. - Cenová nabídka na úpravu hardware a software
zabezpečovacího systému v objektu Obecního úřadu Soběšovice
Rada obce Soběšovice p o v ě ř u j e :
309/24/2015 – Obec Soběšovice – Anketa o rozvoji obce Soběšovice
Rada obce Soběšovice j m e n u j e :
311/24/2015 – Obec Soběšovice – Plán inventur na rok 2015
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USNESENÍ
24. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 11.11.2015
__________________________________________________________________________________
302/24/2015 – Schválení programu 24. zasedání Rady obce Soběšovice______________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 24. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 11.11.2015.
__________________________________________________________________________________
303/24/2015 – 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:
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 ÚP – bod č. 1,2
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
301/23/2015 - Pošta Partner – odpovědi k dotazům
vypouští
ze sledování splněné úkoly:
164/12/2015 - Obec Soběšovice – Dvůr u požární zbrojnice
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
292/23/2015 - Michal Černoch – Žádost o vstup na pozemek p.č. 119/2 v k.ú. Dolní
Soběšovice
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
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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“.
__________________________________________________________________________________
304/24/2015 – Kamila Bujasová – Smlouva o nájem hrobového místa_______________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 26/H mezi obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice čp. 10 a p. Bujasovou Kamilou, Soběšovice čp. 266, 739 22 Soběšovice
ukládá
uzavřít smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 26/H mezi obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice čp. 10 a p. Bujasovou Kamilou, Soběšovice čp. 266, 739 22 Soběšovice
__________________________________________________________________________________
305/24/2015 – Ladislav Maleček – Smlouva o nájem hrobového místa_______________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 110/h mezi obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice čp. 10 a p. Ladislavem Malečkem, Májová 403, 735 42 Těrlicko
ukládá
uzavřít smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 110/h mezi obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice čp. 10 a p. Ladislavem Malečkem, Májová 403, 735 42 Těrlicko
__________________________________________________________________________________
306/24/2015 – Kulturní a sportovní komise Rady obce Soběšovice – Žádost o uvolnění finanční
částky________________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
uvolnění finančních prostředků na akci Mikulášská nadílka ve výši 60,- Kč/dítě
s trvalým pobytem v obci Soběšovice a na vystoupení animátora zábavy „Hopsalína“
ve výši 5.000,- Kč.
__________________________________________________________________________________
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307/24/2015 – Ing. Libor Macháček- Žádost o souhrnné závazné stanovisko ke stavbě rodinného
domu ________________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
1. žádost Ing. Libora Macháčka o souhrnné závazné stanovisko ke stavbě rodinného
domu manželů MUDr. Jeziorského Petra a Mgr. Jeziorské Alice, a to na pozemcích
parc. č. 477/9, 477/11, 479/22, 477/23 a 668/1 v k.ú. Horní Soběšovice.
2. žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti týkající se
podzemního vedení NN, a to mezi obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice čp. 10 a
manželů MUDr. Jeziorskim Petrem a Mgr. Jeziorskou Alicí
ukládá
předložit do komise Stavební, životního prostředí a rekreace Rady obce Soběšovice
Z: Starosta
T: 2015
__________________________________________________________________________________
308/24/2015 – Obec Soběšovice – Údržba komunikací obce Soběšovice v zimním a letním období
2016“_________________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o údržbě místních komunikací v zimním a letním období v roce
2016.
ukládá
oslovit minimálně 3 firmy pro zjištění cenové nabídky na letní a zimní údržbu.
Z: Starosta
T: 25.11.2015
__________________________________________________________________________________
309/24/2015 – Obec Soběšovice – Anketa o rozvoji obce Soběšovice_________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
1. anketu o rozvoji obce Soběšovice, která proběhne do konce roku 2015.
2. pracovníka na přípravu a roznášku anketních lístků na Anketu o rozvoji obce
Soběšovice.
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ukládá
1. zpracovat podobu anketního lístku do Rady obce Soběšovice, konané dne
25.11.2015.
Z: Starosta
T: 25.11.2015
2. vybrat vhodného pracovníka pro přípravu Ankety o rozvoji obce Soběšovice.
Z: Starosta
T: 25.11.2015
pověřuje
uzavřít dohodu o provedení práce dle VPP 1/2012 s vybraným pracovníkem a obcí
Soběšovice na přípravu a roznášku anketních lístků na Anketu o rozvoji obce
Soběšovice max. do výše 3.000,- Kč.
__________________________________________________________________________________
310/24/2015 – Obec Soběšovice – Platový výměr ředitelce ZŠ a MŠ Soběšovice________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
platový výměr ředitelce ZŠ a MŠ Soběšovice Mgr. Lucii Michálkové s účinností od
1.11.2015 dle Nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů.
__________________________________________________________________________________
311/24/2015 – Obec Soběšovice – Plán inventur na rok 2015_______________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
Plán inventur na rok 2015
jmenuje
1.

Inventarizační komisi ve složení :
- Ing. Tomáš Wunsch – předseda
- Stanislav Hrabec – člen inventarizační komise
1.1 .Dílčí inventarizační komisi pro Soběšovice č.p.10 ve složení:
- Petr Voznica – předseda dílčí komise
- Ivo Dominík – člen dílčí komise
1.2.Dílčí inventarizační komisi pro Soběšovice č.p.45 ve složení:
- p. Karel Mintěl – předseda dílčí komise
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- Radek Siuda – člen dílčí komise
2. Vyřazovací komisi ve složení:
- p. Ivo Dominík
- Ing. Tomáš Wunsch
- p. Stanislav Hrabec
__________________________________________________________________________________
312/24/2015 – PRISIMA, s.r.o. - Cenová nabídka na úpravu hardware a software
zabezpečovacího systému v objektu Obecního úřadu Soběšovice_______________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
cenovou nabídku firmy PRISIMA, s.r.o. na úpravu zabezpečovacího systému v objektu
Obecního úřadu Soběšovice v celkové ceně 42.385,- Kč vč. DPH.
ukládá
zajistit realizaci dle cenové nabídky.
Z: Starosta, Popovičová
T: 31.12.2015
__________________________________________________________________________________

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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