USNESENÍ
37. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 11.5.2016 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

__________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 126/2016
V Soběšovicích dne 12.5.2016
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
37. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 11.5.2016

________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
438/37/2016 – Schválení programu 37. schůze Rady obce Soběšovice
441/37/2016 - AWT rekultivace a.s.: Smlouva o dílo
442/37/2016 - Magistrát města Frýdku-Místku: Veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení
Stavby
443/37/2016 – Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, z.o.: Žádost o poskytnutí
dotace a Veřejnoprávní smlouva
445/37/2016 - Záměr Obce Soběšovice pronajmout parkoviště
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
439/37/2016 - Kontrola plnění úkolů
440/37/2016 - Obec Soběšovice: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Soběšovice
za rok 2015
444/37/2016 - …………… – Návrh na pořízení změny ÚP
Rada obce u k l á d á :
440/37/2016 - Obec Soběšovice: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Soběšovice
za rok 2015
444/37/2016 - ……………. – Návrh na pořízení změny ÚP
445/37/2016 - Záměr Obce Soběšovice pronajmout parkoviště
Rada obce p o v ě ř u j e :
441/37/2016 - AWT rekultivace a.s.: Smlouva o dílo
442/37/2016 - Magistrát města Frýdku-Místku: Veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení
stavby
443/37/2016 – Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, z.o.: Žádost o poskytnutí dotace
a Veřejnoprávní smlouva
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37. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 11.5.2016
__________________________________________________________________________________
438/37/2016 - Schválení programu 37. schůze Rady obce Soběšovice________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 37. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 11. 5. 2016.
__________________________________________________________________________________
439/37/2016 - Kontrola plnění úkolů___________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů vyplývajících z usnesení schválených Radou obce Soběšovice.
t r v á dále na plnění úkolů:
258/20/2015 - ……………… – Návrh na pořízení změny ÚP- bod č. 1, 2
269/21/2015 - ……………… – Návrh na pořízení ÚP – bod č. 1,2
346/28/2016 – ……………… – Návrh na pořízení změny územního plánu – bod č. 1,2
389/31/2016 – ……………… – Žádost o zpevnění příjezdové cesty – bod 1.
406/33/2016 – Obec Soběšovice – Kompostéry – bod 2, 3
432/35/2016 – Obec Soběšovice – Informativní schůzka k zajištění sezóny 2016
v rámci cestovního ruchu v obci Soběšovice
434/36/2016 – Česká pošta, s.p. – Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o nájmu
nebytových prostor – bod č. 2
436/36/2016 – Obec Soběšovice – Údržba lesních pozemků ve vlastnictví obce
Soběšovice – bod č. 4, 5
vypouští ze sledování splněné úkoly:
417/34/2016 - Klub důchodců – Podnět k využití vany s vířivkou v DPS
428/35/2016 – Obec Soběšovice – Údržba lesních pozemků ve vlastnictví obce
Soběšovice
434/36/2016 – Česká pošta, s.p. – Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o nájmu
nebytových prostor. - bod č. 1
435/36/2016 – Obec Soběšovice – Oprava vyhlídkové věže – bod č. 1, 2
436/36/2016 – Obec Soběšovice – Údržba lesních pozemků ve vlastnictví obce
Soběšovice – bod č. 1, 2, 3
437/35/2016 – Obec Soběšovice – podmínky provozování vířivé vany v DPS
__________________________________________________________________________________
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440/37/2016 - Obec Soběšovice: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Soběšovice
za rok 2015____________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Soběšovice za rok 2015
ukládá
předložit Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Soběšovice za rok 2015
jako přílohu Závěrečného účtu za rok 2015 na 8. zasedání Zastupitelstva obce
Soběšovice
Z: Starosta
T: 8.6.2016
__________________________________________________________________________________
441/37/2016 - AWT rekultivace a.s.: Smlouva o dílo______________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
Smlouvu o dílo na zpracování investičního záměru „Rozšíření komunikace nad RZátokou směrem k chatkám na Harendě“ uzavřenou mezi Obcí Soběšovice, Soběšovice
čp. 10, 739 22 Soběšovice a AWT Rekultivace, as., Dělnická 41/887, 735 64 HavířovProstřední Suchá za cenu 19.500,- Kč bez DPH
pověřuje
starostu obce podpisem Smlouvy o dílo
__________________________________________________________________________________
442/37/2016 - Magistrát města Frýdku-Místku: Veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení
stavby________________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
1. Veřejnoprávní smlouvu o umístění a provedení stavby „Novostavba rodinného
domu s garáží vč. staveb zajišťující funkčnost RD“ na pozemku parc. č. 557/4 a
parc. č. 557/12 vše v k.ú. Horní Soběšovice uzavřenou mezi Magistrátem města
Frýdek –Místek, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, odd. stavebního úřadu,
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek (správní orgán), panem …..…………
………………….., bytem ……………………………… (žadatel) a Obcí
Soběšovice, Soběšovice čp. 10, 739 22 Soběšovice (třetí osoba) na jejímž území
má být požadovaný záměr uskutečněn.
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pověřuje
starostu obce podpisem Veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby
__________________________________________________________________________________
443/37/2016 – Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, z.o.: 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 2016 ve výši 10.000,- Kč.
pověřuje
starostu obce Soběšovice podpisem smlouvy.
_________________________________________________________________________________
444/37/2016 - ……………. – Návrh na pořízení změny ÚP_________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 626/10 a 626/11 v
k.ú. Horní Soběšovice navrhovatele pana …..…………………….., bytem ………….
……………………….
ukládá
1. předložit k posouzení návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice,
parc. č. 626/10 a 626/11 v k.ú. Horní Soběšovice navrhovatele pana …..…………
………………….., bytem ……………………………… do Komise stavební,
životního prostředí a rekreace Rady obce Soběšovice.
T: do 9/2016
Z: starosta
2. zařadit návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 626/10 a
626/11 v k.ú. Horní Soběšovice navrhovatele pana …..…………………………..,
bytem ……………………………… 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.

3. informovat žadatele o rozhodnutí Rady obce Soběšovice.

T: 9/2016
Z: starosta

T: 5/2016
Z: starosta
_________________________________________________________________________________
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445/37/2016 - Záměr Obce Soběšovice pronajmout parkoviště_____________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
upřesněný záměr pronájmu Obce Soběšovice pronajmout
„Parkoviště nad CK Juhász“ umístěné na pozemcích parc. č. 333/1 a na parc. č. 333/2
v k.ú. Horní Soběšovice po dobu 3 let
za podmínek :
a) doba pronájmu : dle kolaudace stavby, pravděpodobně od 1.7. 2016 – 30. 9. 2019
b) termín pro podání nabídek : do 15.6.2016 do 12.00 hod.
c) obálky s nabídkou označit :
- levý horní roh: „Nabídka pronájmu parkoviště – NEOTVÍRAT“
- pravý horní roh: „Jméno a adresa zájemce“
d) bližší informace ohledně záměru poskytne: Starosta Obce Soběšovice
telefonní číslo: 724 178 724
emailová adresa : starosta@sobesovice.cz
ukládá
vyvěsit záměr obce Soběšovice na úřední desce obecního úřadu
Z: Starosta, Valošková
T: ihned
_________________________________________________________________________________

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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