USNESENÍ
40. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 29.6.2016 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

__________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 155/2016
V Soběšovicích dne 30.6.2016
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
40. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 29.6.2016

________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
463/40/2016 - Schválení programu 40. schůze Rady obce Soběšovice
465/40/2016 - Obec Soběšovice – Oplocení obecního majetku
466/40/2016 - ZŠ a MŠ Soběšovice – Žádost o povolení výjimky z počtu dětí na třídu MŠ
470/40/2016 - Záchytné parkoviště Soběšovice – stavební úprava plochy a prodloužení chodníků
472/40/2016 - Oprava místní komunikace parc. č. 340/194 v k.ú. Horní Soběšovice
473/40/2016 - Zatrubnění parc. č. 343/1 v k.ú. Horní Soběšovice – odvodnění obecní komunikace
Rada obce n e s c h v a l u j e :
474/40/2016 – Žádost o prodloužení doby pořádání hudební produkce
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
464/40/2016 - Kontrola plnění úkolů
465/40/2016 - Obec Soběšovice – Oplocení obecního majetku
467/40/2016 - ………………… – Návrh na pořízení změny územního plánu
468/40/2016 - ………………… – Návrh na pořízení změny územního plánu
469/40/2016 - Ing. Oldřich Ježek – 1. Žádost o vyjádření k telekomunikační stavbě,
2. Návrh na uzavření budoucí smlouvy o právu věcného
břemene-služebnosti
470/40/2016 - Záchytné parkoviště Soběšovice – stavební úprava plochy a prodloužení chodníků
471/40/2016 - …………………. - Žádost o souhlas s umístěním stavby na pozemku par.c č. 148/16,
k.ú. Pitrov
472/40/2016 - Oprava místní komunikace parc. č. 340/194 v k.ú. Horní Soběšovice
473/40/2016 - Zatrubnění parc. č. 343/1 v k.ú. Horní Soběšovice – odvodnění obecní komunikace
474/40/2016 – Žádost o prodloužení doby pořádání hudební produkce
475/40/2016 – Obec Soběšovice – Informace starosty obce k připravovaným akcím a uskutečněným
jednáním
Rada obce u k l á d á :
465/40/2016 - Obec Soběšovice – Oplocení obecního majetku
466/40/2016 - ZŠ a MŠ Soběšovice – Žádost o povolení výjimky z počtu dětí na třídu MŠ
467/40/2016 - ……………………. – Návrh na pořízení změny územního plánu- bod č. 1, 2, 3
468/40/2016 - …………………….– Návrh na pořízení změny územního plánu- bod č. 1, 2, 3
469/40/2016 - Ing. Oldřich Ježek – 1. Žádost o vyjádření k telekomunikační stavbě,
2. Návrh na uzavření budoucí smlouvy o právu věcného
břemene-služebnosti
470/40/2016 - Záchytné parkoviště Soběšovice – stavební úprava plochy a prodloužení chodníků
471/40/2016 - Kubica Pavel - Žádost o souhlas s umístěním stavby na pozemku par.c č. 148/16,
k.ú. Pitrov – bod č. 1, 2
472/40/2016 - Oprava místní komunikace parc. č. 340/194 v k.ú. Horní Soběšovice – bod č. 1, 2
473/40/2016 - Zatrubnění parc. č. 343/1 v k.ú. Horní Soběšovice – odvodnění obecní komunikace –
bod č. 1,2
474/40/2016 – Žádost o prodloužení doby pořádání hudební produkce – bod č. 1, 2
475/40/2016 – Obec Soběšovice – Informace starosty obce k připravovaným akcím a uskutečněným
jednáním
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USNESENÍ
40. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 29.6.2016
__________________________________________________________________________________
463/40/2016 - Schválení programu 40. schůze Rady obce Soběšovice________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 40. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 29. 6. 2016.
__________________________________________________________________________________
464/40/2016 - 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 - Radim Szpyrc - 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 - ……………… - Návrh na pořízení změny ÚP - bod č. 1, 2
vypouští ze sledování splněné úkoly:
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
Juhász - bod č.1, 2
455/39/2016 - Jiřina Donová - 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
__________________________________________________________________________________
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465/40/2016 - Obec Soběšovice – Oplocení obecního majetku______________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenové nabídky firem na oplocení chátrající stavby v obci Soběšovice, a to :
1. Jana Kučová, Letní 480/1, 736 01 Havířov-Šumbark ve výši 40.994,- Kč
2. Valmak Stav, s.r.o., Staroměstská 1077, 738 01 Frýdek-Místek ve výši 44.534,- Kč
schvaluje
výběr zhotovitele na oplocení chátrající stavby v obci Soběšovice, a to
fy Jana Kučová, Letní 480/1, 736 01 Havířov-Šumbark za nejnižší cenovou nabídku ve
výši 40.994,- Kč bez DPH.
ukládá
1. Oznámit rozhodnutí rady všem žadatelům.
2. Objednat a zajistit realizaci díla u fy Jana Kučová, Letní 480/1, 736 01 HavířovŠumbark v termínu realizace díla v období 27 – 28 kalendářní týden.
T: ihned
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
466/40/2016 - ZŠ a MŠ Soběšovice – Žádost o povolení výjimky z počtu dětí na třídu MŠ_______
Rada obce Soběšovice
schvaluje
výjimku z počtu dětí na třídu Mateřské školy Soběšovice, a to zvýšení z 24 dětí na 28
dětí na jednu třídu Mateřské školy Soběšovice.
ukládá
oznámit rozhodnutí Rady obce Soběšovice ředitelce ZŠ a MŠ Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
467/40/2016 - …………………... – Návrh na pořízení změny územního plánu_________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 391/8, 363/52,
363/53, 363/57, 391/6 v k.ú. Pitrov navrhovatele pana …………….., Lučina čp. 399,
739 39 Lučina pro sportovně rekreační lesopark.
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ukládá
1. předložit k posouzení návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 391/8,
363/52, 363/53, 363/57, 391/6 v k.ú. Pitrov navrhovatele pana …………….., Lučina
čp. 399, 739 39 Lučina do Komise stavební, životního prostředí a rekreace Rady obce
Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
2. zařadit návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č. parc. č. 391/8,
363/52, 363/53, 363/57, 391/6 v k.ú. Pitrov navrhovatele pana …………….., Lučina
čp. 399, 739 39 Lučina s vyjádření Komise stavební a životního prostředí Rady obce
Soběšovice mezi další navrhovatele změn územního plánu obce Soběšovice k dalšímu
projednání v Zastupitelstvu obce Soběšovice.
T: 9/2016
Z: starosta
3. informovat žadatele o rozhodnutí Rady obce Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
468/40/2016 - ……………..– Návrh na pořízení změny územního plánu________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 154/341 v k.ú.
Dolní Soběšovice navrhovatele …………….., Mánesova 972/28, 736 01 HavířovMěsto pro výstavbu rodinného domu.
ukládá
1. předložit k posouzení návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č.
154/341 v k.ú. Dolní Soběšovice navrhovatele …………….., Mánesova 972/28, 736
01 Havířov-Město do Komise stavební, životního prostředí a rekreace Rady obce
Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
2. zařadit návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 154/341 v k.ú.
Dolní Soběšovice navrhovatele …………….., Mánesova 972/28, 736 01 HavířovMěsto s vyjádření Komise stavební a životního prostředí Rady obce Soběšovice
mezi další navrhovatele změn územního plánu obce Soběšovice k dalšímu
projednání v Zastupitelstvu obce Soběšovice.
T: 9/2016
Z: starosta
3. informovat žadatele o rozhodnutí Rady obce Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
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469/40/2016 - Ing. Oldřich Ježek –

1. Žádost o vyjádření k telekomunikační stavbě,
2. Návrh na uzavření budoucí smlouvy o právu věcného
břemene-služebnosti_______________________________

Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
1. žádost o vyjádření k telekomunikační stavbě pod názvem : “11010-057539
CG5M_FRMI_FMYSO_OK“ Ing. Oldřicha Ježka, Štefkova 35/1, 700 30 Ostrava –
Výškovice
2. návrh na uzavření budoucí smlouvy o právu věcného břemene – služebnosti uzavřené
mezi Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s. Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3Žižkov
ukládá
prověřit návrh na uzavření budoucí smlouvy o právu věcného břemene – služebnosti.
Z: Starosta
T: 13.7.2016
__________________________________________________________________________________
470/40/2016 - Záchytné parkoviště Soběšovice – stavební úprava plochy a prodloužení chodníků
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku firmy Strabag, a.s. na stavební úpravy plochy a prodloužení chodníků
Záchytného parkoviště nad CK Juhasz ve výši 88.881,42 Kč bez DPH
schvaluje
stavební úpravu stavební plochy a prodloužení chodníků na stavbě „Záchytné
parkoviště Soběšovice“ dle cenové nabídky
ukládá
zajistit realizaci díla.
T: ihned
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
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471/40/2016 - Kubica Pavel - Žádost o souhlas s umístěním stavby na pozemku par.c č. 148/16,
k.ú. Pitrov_____________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o souhlas s umístěním stavby na pozemku parc. č. 148/16 v k.ú. Pitrov
ukládá
1. předložit žádost do Komise stavební, životního prostředí a rekreace k posouzení
2. zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli
T: ihned
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
472/40/2016 - Oprava místní komunikace parc. č. 340/194 v k.ú. Horní Soběšovice____________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenové nabídky firem na opravu místní komunikace na parc. č. 340/194, v k.ú. Horní
Soběšovice, a to :
1. Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. Slezská 2766, 738 22 Frýdek-Místek ve výši
313.874,- Kč s DPH
2. Mgr. Tomáš Milata, Petřvaldská 352/69, Havířov-Šumbark ve výši 305.439,- Kč s
DPH.
3. Jana Kučová, Letní 480/1, 736 01 Havířov – Šumbark ve výši 316.088,- Kč s DPH
schvaluje
výběr zhotovitele na opravu místní komunikace na parc. č. 340/134, v k.ú. Horní
Soběšovice, a to fy Mgr. Tomáš Milata, Petřvaldská 352/69, Havířov-Šumbark za
nejnižší cenovou nabídku ve výši 305.439,- Kč s DPH.
ukládá
1. oznámit rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadatelům
2. zajistit realizaci díla.
T: 2016
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
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473/40/2016 - Zatrubnění parc. č. 343/1 v k.ú. Horní Soběšovice – odvodnění obecní komunikace
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku firmy na zatrubnění žlabu na parc. č. 343/1, v k.ú. Horní Soběšovice,
a to :
1. Jana Kučová, Letní 480/1, 736 01 Havířov – Šumbark ve výši 70.453,- Kč s DPH
schvaluje
výběr zhotovitele na zatrubnění žlabu na parc. č. 343/1, v k.ú. Horní Soběšovice, a to fy
Jana Kučová, Letní 480/1, 736 01 Havířov – Šumbark ve výši 70.453,- Kč s DPH
ukládá
1. oznámit rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli
2. zajistit realizaci díla.
T: 2016
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
474/40/2016 – Žádost o prodloužení doby pořádání hudební produkce______________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o prodloužení doby nočního klidu při pořádání hudební produkce –
multižánrového festivalu pořádané na R-Zátoce, Soběšovice 11, 739 22 Soběšovice ve
dnech 22.7.2016 - 23.7.2016 pořadatelem Tomášem Menouškem, Dělnická 62b/1213,
735 64 Havířov – Suchá.
neschvaluje
prodloužení doby nočního klidu nad rámec Obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 při
pořádání hudební produkce – multižánrového festivalu pořádané na R-Zátoce,
Soběšovice 11, 739 22 Soběšovice ve dnech 22.7.2016 - 23.7.2016 pořadatelem
Tomášem Menouškem, Dělnická 62b/1213, 735 64 Havířov – Suchá.
ukládá
1. zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli
2. vstoupit v jednání s Policií ČR o opatřeních k plánované akci
T: ihned
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
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475/40/2016 – Obec Soběšovice – Informace starosty obce k připravovaným akcím a
uskutečněným jednáním ________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
1. informace z uskutečněných jednání MAS Pobeskydí a Mikroregionu Žermanické a
Těrlické přehrady
2. pasport dopravního značení místních komunikací
ukládá
předložit informativní zprávu na jednání Zastupitelstva obce Soběšovice.
__________________________________________________________________________________

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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