USNESENÍ
42. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 27.7.2016 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

__________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 162/2016
V Soběšovicích dne 28.7.2016
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
42. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 27.7.2016

________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
487/42/2016 - Schválení programu 42. schůze Rady obce Soběšovice
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
488/42/2016 - Kontrola plnění úkolů
489/42/2016 - Místní knihovna Dobrá - Záznam o metodické návštěvě Místní knihovny Soběšovice
490/42/2016 - MMFM - Posouzení návrhů na pořízení změny Územního plánu Soběšovice
491/42/2016 – p. …….…… – Návrh na pořízení změny Územního plánu
492/42/2016 - Ministerstvo zemědělství ČR - Informativní zpráva o dotačních programech
Ministerstva zemědělství ČR v oblastech vodního hospodářství a udržování kulturního
dědictví
493/42/2016 – p. ………….. - Stavba hospodářské budovy na pozemku parc.č. 340/319
v k.ú. Horní Soběšovice
494/42/2016 - Nadační fond Pavla Novotného
Rada obce u k l á d á :
490/42/2016 - MMFM - Posouzení návrhů na pořízení změny Územního plánu Soběšovice- bod č.1, 2
491/42/2016 – p. ………….. - Návrh na pořízení změny Územního plánu- bod č. 1, 2, 3
493/42/2016 – p…………… - Stavba hospodářské budovy na pozemku parc. č. 340/319
v k.ú. Horní Soběšovice
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487/42/2016 - Schválení programu 42. schůze Rady obce Soběšovice________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 42. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 27. 7. 2016.
__________________________________________________________________________________
488/42/2016 - 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
444/37/2016 – p. …………… - Návrh na pořízení změny ÚP - bod č. 1, 2
467/40/2016 – p. ………….. - Návrh na pořízení změny ÚP - bod č. 1, 2
468/40/2016 – p. ………….. - Návrh na pořízení změny ÚP - bod č. 1, 2
471/40/2016 – p. ………….. - Žádost o souhlas s umístěním stavby na pozemku parc.č.
148/16 v k.ú. Pitrov - bod č. 1
472/40/2016 - Oprava místní komunikace parc.č. 340/194 v k.ú. Horní Soběšovice bod č. 2
473/40/2016 - Zatrubnění parc.č. 343/1 v k.ú. Horní Soběšovice - odvodnění obecní
komunikace -bod č. 2
475/40/2016 - Obec Soběšovice - Informace starosty obce k připravovaným akcím a
uskutečněným jednáním
482/41/2016 - Ing.Miroslav Bártek - Návrh na pořízení změny ÚP - bod č. 1, 2
483/41/2016 - Vladimír Bártek - Návrh na pořízení změny ÚP plánu - bod č. 1, 2
486/41/2016 - Obec Soběšovice - Návrh na pořízení změny ÚP - bod. č. 1, 2
vypouští ze sledování splněné úkoly:
434/36/2016 - Česká pošta, s.p. - Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o nájmu
nebytových prostor - bod č. 2
478/41/2016 - Ing. Oldřich Ježek - 1. Žádost o vyjádření k telekomunikační stavbě
2. Návrh na uzavření budoucí smlouvy o právu
věcného břemene - služebnosti
479/41/2016 - Ing. Aleš Mončka - 1. Žádost o písemné stanovisko ke stavbě
Soběšovice – p. ………, přípojka NNk
2. Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavbu
Soběšovice – p. ………... NNk
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480/41/2016 - p. …………… – Žádost o přidělení bytové jednotky v DPS
481/41/2016 – p. …………… - Žádost
482/41/2016 – p. ……………. - Návrh na pořízení změny ÚP - bod č. 3
483/41/2016 – p. …………….. - Návrh na pořízení změny ÚP - bod č. 3
484/41/2016 – p. …………….. - Návrh na pořízení změny ÚP - bod č. 3
485/41/2016 – p. ……………. - Oznámení o pořádání veřejné produkce a žádost o
udělení výjimky
__________________________________________________________________________________
489/42/2016 - Místní knihovna Dobrá – Záznam o metodické návštěvě Místní knihovny
Soběšovice_____________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o metodické návštěvě Místní knihovny Soběšovice pracovnicí
Místní knihovny Dobrá za účelem výpomoci při zajištění výpůjčních služeb.
__________________________________________________________________________________
490/42/2016 - MMFM – Posouzení návrhů na pořízení změny Územního plánu Soběšovice_____
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
posouzení návrhů na pořízení změny Územního plánu Soběšovice pořizovatelem
Magistrátem města Frýdku-Místku, a to dle ust. § 46 zák. č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ze dne 22.7.2016
ukládá
1. předložit do Komise stavební, životního prostředí a rekreace Rady obce Soběšovice
T: ihned
Z: starosta
2. předložit na zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
T: 7.9.2016
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
491/42/2016 – p. …………………... – Návrh na pořízení změny Územního plánu______________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 148/8 v k.ú. Dolní
Soběšovice navrhovatele paní Marcely Kobělušové, Lučina č.p. 188, 739 39 Lučina.
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ukládá
1. předložit k posouzení návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, , parc. č.
148/8 v k.ú. Dolní Soběšovice navrhovatele paní ……………., bytem
………………. 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. 148/8 v k.ú.
Dolní Soběšovice navrhovatele paní ……………………., 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.
T: 9/2016
Z: starosta
3. informovat žadatele o rozhodnutí Rady obce Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
492/42/2016 - Ministerstvo zemědělství ČR - Informativní zpráva o dotačních programech
Ministerstva zemědělství ČR v oblastech vodního hospodářství a udržování
kulturního dědictví_____________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o probíhajících dotačních programech Ministerstva zemědělství
ČR.
__________________________________________________________________________________
493/42/2016 – p. ……………………. – Stavba hospodářské budovy na pozemku parc. č.
340/319 v k.ú. Horní Soběšovice___________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
záměr stavby hospodářské budovy u stávajícího objektu RD č.p. 285 včetně sjezdu,
oplocení a zpevněných ploch na pozemku parc. č. 340/319 v k.ú. Horní Soběšovice
ukládá
předložit záměr k posouzení Komisi stavební, životního prostředí a rekreace Rady obce
Soběšovice
T: ihned
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
494/42/2016 – Nadační fond Pavla Novotného___________________________________________
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Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost Nadačního fondu Pavla Novotného o poskytnutí finančního daru na vyhlášenou
veřejnou sbírku určenou pro Oddělení klinické hematologie při Nemocnici
s poliklinikou Havířov.
__________________________________________________________________________________

Ivo D o m i n í k, v.r.
Člen Rady obce Soběšovice

Petr V o z n i c a, v.r.
Místostarosta obce
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