USNESENÍ
39. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 15.6.2016 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

__________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 148/2016
V Soběšovicích dne 16.6.2016
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
39. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 15.6.2016

________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
451/39/2016 - Schválení programu 39. schůze Rady obce Soběšovice
453/39/2016 – Lucie Chovancová – Upřesnění žádosti o úpravu smlouvy o nájmu nebytových
prostor
454/39/2016 – Obec Soběšovice – Výběrové řízení na pronájem parkoviště nad CK Juhasz
458/39/2016 – Umístění kontejnerů a popelnic
459/39/2016 – Žádost o pořízení betonových laviček
460/39/2016 – Obec Soběšovice - Kabelová televize
461/39/2016 – Obec Soběšovice – Výběrové řízení na opravu účelové komunikace na parc. č.
340/194 v k.ú. Horní Soběšovice
462/39/2016 – Obec Soběšovice – Stavební úprava křižovatky nad CK Juhasz
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
452/39/2016 - Kontrola plnění úkolů
453/39/2016 – Lucie Chovancová – Upřesnění žádosti o úpravu smlouvy o nájmu nebytových
prostor
454/39/2016 – Obec Soběšovice – Výběrové řízení na pronájem parkoviště nad CK Juhasz
455/39/2016 – p……….. – Žádost o přidělení bytové jednotky v DPS
456/39/2016 – Obec Soběšovice – Zápis z 5. zasedání Komise stavební, životního prostředí a
rekreace
457/39/2016 – Firma Ploty SAKA – nabídka oplocení obecního majetku
462/39/2016 – Obec Soběšovice – Stavební úprava křižovatky nad CK Juhasz
Rada obce u k l á d á :
453/39/2016 – Lucie Chovancová – Upřesnění žádosti o úpravu smlouvy o nájmu nebytových
prostor
454/39/2016 – Obec Soběšovice –Výběrové řízení na pronájem parkoviště nad CK Juhasz - bod č.1, 2
455/39/2016 – p………… – Žádost o přidělení bytové jednotky v DPS - bod č. 1, 2
457/39/2016 – Firma Ploty SAKA – nabídka oplocení obecního majetku
458/39/2016 – Umístění kontejnerů a popelnic
459/39/2016 – Žádost o pořízení betonových laviček – bod č. 1, 2
460/39/2016 – Obec Soběšovice - Kabelová televize
461/39/2016 – Obec Soběšovice – Výběrové řízení na opravu účelové komunikace na parc. č.
340/194 v k.ú. Horní Soběšovice
462/39/2016 – Obec Soběšovice – Stavební úprava křižovatky nad CK Juhasz
Rada obce Soběšovice p o v ě ř u j e :
454/39/2016 – Obec Soběšovice – Výběrové řízení na pronájem parkoviště nad CK Juhasz
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451/39/2016 - Schválení programu 39. schůze Rady obce Soběšovice________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 39. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 15. 6. 2016.
__________________________________________________________________________________
452/39/2016 - 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 - p. ………….. – Návrh na pořízení změny ÚP- bod č. 1, 2
269/21/2015 - p…………… – Návrh na pořízení ÚP – bod č. 1,2
346/28/2016 – p…………… - Návrh na pořízení změny územního plánu – bod č. 1,2
389/31/2016 – p…………… – Žádost o zpevnění příjezdové cesty – bod 1.
406/33/2016 – Obec Soběšovice – Kompostéry – bod 2, 3
434/36/2016 – Česká pošta, s.p. – Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o nájmu
nebytových prostor – bod č. 2
444/37/2016 – p……………. – Návrh na pořízení změny ÚP – bod č. 1, 2
vypouští ze sledování splněné úkoly:
435/36/2016 – Obec Soběšovice – Oprava vyhlídkové věže – bod č. 2
436/36/2016 – Obec Soběšovice – Údržba lesních pozemků ve vlastnictví obce
Soběšovice – bod č. 4, 5
440/37/2016 – Obec Soběšovice – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Soběšovice za rok 2015
448/38/2016 – Lucie Chovancová – Žádost o dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor
449/38/2016 – Obec Soběšovice – Zápis ze schůze Finančního výboru
__________________________________________________________________________________
453/39/2016 – Lucie Chovancová – Upřesnění žádosti o úpravu smlouvy o nájmu nebytových
prostor_______________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na

vědomí

upřesnění žádosti o úpravu smlouvy o nájmu nebytových prostor Soběšovice čp. 10,
739 22 Soběšovice na provoz Večerky.
2
USNESENÍ
z 39. schůze Rady obce Soběšovice
konané dne 15.6.2016

schvaluje
1. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30.10.2012, a to
v bodě III. Účel nájmu – odst. 1, kdy nově bude znít takto :„Nájemce bude užívat
pronajaté nebytové prostory za účelem provozování prodejny potravin a smíšeného
zboží – večerka a provozování rychlého občerstvení s příslušenstvím. V prostorách
je možno rovněž provozovat pobočku sítě České pošty, s.p. Pošta Partner.
Pronajímatel v této souvislosti prohlašuje, že byl Nájemcem seznámen s provozními
potřebami Nájemce vyplývajícími ze sjednaného účelu nájmu“.
- odst. 2 a 3 v bodě III. Účel nájmu, zůstávají nezměněny
2. dle bodu VII. Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor nájemci p. Lucii
Chovancové, Soběšovice čp. 244, 739 22, IČ : 87805014 podnájem části
nebytových prostor třetí osobě v budově na adrese Soběšovice čp. 10, 739 22
Soběšovice, a to fy PERTIMA, s.r.o., IČ: 04309693 k provozování pobočky sítě
České pošty, s.p. Pošta Partner.
ukládá
vypracovat a odeslat písemný souhlas nájemci p. Lucii Chovancové, Soběšovice čp.
244, 739 22 Soběšovice s podnájmem části nebytových prostor třetí osobě
v budově na adrese Soběšovice čp. 10, 739 22, a to fy PERTIMA, s.r.o., IČ
04309693 k provozování pobočky sítě České pošty, s.p. Pošta Partner.
Z: Starosta
T: ihned
__________________________________________________________________________________
454/39/2016 – Obec Soběšovice – Výběrové řízení na pronájem parkoviště nad CK Juhász_____
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku firmy na pronájem parkoviště nad CK Juhász za nabízenou cenu
12.000,- Kč/rok bez DPH na dobu od 1.7.2016 – 30.9.2019.
schvaluje
1. výběr nájemce dle nejvyšší cenové nabídky, a to firmu Zdeněk Hrabec, Soběšovice
čp. 68, 739 22 Soběšovice za nabízenou cenu ve výši 12.000,- Kč/rok bez DPH na
období 1.7.2016 – 30.9.2019.
2. Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Soběšovice (pronajímatel),
Soběšovice čp. 10, 739 22 Soběšovice a Zdeňkem Hrabcem (nájemce), Soběšovice
čp. 68, 739 22 Soběšovice týkající se pronájmu parkoviště nad CK Juhász za cenu
ve výši 12.000,- Kč/rok bez DPH, a to na dobu určitou od 1.7.2016 do 30.9.2019.
ukládá
1. zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli
2. uzavřít Smlouvu o nájmu nebytových prostor
Z: Starosta
T: ihned
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pověřuje
starostu obce Soběšovice podpisem Smlouvy o nájmu nebytových prostor.
__________________________________________________________________________________
455/39/2016 – p…………….. – Žádost o přidělení bytové jednotky v DPS____________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost p. ………….., bytem …………….. o přidělení bytové jednotky v DPS
ukládá
1. zařadit žádost p. …………., bytem ……………. do seznamu žadatelů o přidělení
bytové jednotky v DPS.
2. zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli.
Z: Starosta
T: ihned
__________________________________________________________________________________
456/39/2016 – Obec Soběšovice – Zápis z 5. zasedání Komise stavební, životního prostředí a
rekreace______________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zápis z 5. zasedání Komise stavební, životního prostředí a rekreace ze dne 2.6.2016.
__________________________________________________________________________________
457/39/2016 – Firma Ploty SAKA – nabídka oplocení obecního majetku_____________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku na oplocení obecního majetku firmy Ploty SAKA, Mládí 1097/4,
736 01 Havířov-Šumbark
ukládá
oslovit minimálně 2 další dodavatele.
Z: Místostarosta
T: ihned
__________________________________________________________________________________
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458/39/2016 – Umístění kontejnerů a popelnic___________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
přemístění kontejneru na plast, a to od stanoviště školy k p. ……………….
ukládá
realizovat přemístění kontejnerů.
Z: Starosta
T: ihned
__________________________________________________________________________________
459/39/2016 – Žádost o pořízení betonových laviček______________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
pořízení 5 ks betonových laviček a 2 ks betonových stolů pro vybavení kempu pod
Husarůvkou v maximální výši 25.000,- Kč bez DPH
ukládá
1. zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli.
2. objednat 5 ks betonových laviček a 2 ks betonových stolů
Z: Starosta
T: ihned
__________________________________________________________________________________
460/39/2016 – Obec Soběšovice - Kabelová televize______________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
ukončení provozu kabelové televize obce Soběšovice k 31.12.2016
ukládá
uvědomit stávající účastníky i servisního technika o rozhodnutí Rady obce Soběšovice.
Z: Starosta, účetní
T: ihned
__________________________________________________________________________________
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461/39/2016 – Obec Soběšovice – Výběrové řízení na opravu účelové komunikace na parc. č.
340/194 v k.ú. Horní Soběšovice___________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
výběrové řízení na opravu účelové komunikace na parc.č. 340/194 v k.ú. Horní
Soběšovice
ukládá
oslovit minimálně 3 firmy pro realizaci opravy.
Z: Starosta
T: ihned
__________________________________________________________________________________
462/39/2016 – Obec Soběšovice – Stavební úprava křižovatky nad CK Juhasz________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku firmy Strabag, a.s. na stavební úpravy křižovatky nad CK Juhasz ve
výši 166.000,- Kč bez DPH.
schvaluje
stavební úpravu křižovatky nad CK Juhasz firmou Strabag, a.s. dle cenové nabídky.
ukládá
zajistit realizaci díla
Z: Starosta
T: ihned
__________________________________________________________________________________

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

