USNESENÍ
44. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 21.9.2016 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

__________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 192/2016
V Soběšovicích dne 22.9.2016
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
44. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 21.9.2016

________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
513/44/2016 - Schválení programu 44. schůze Rady obce Soběšovice
518/44/2016 - Smlouva o dílo na pořízení kompostérů pro obec Soběšovice
519/44/2016 - TJ SOKOL Soběšovice – Žádost o poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva
521/44/2016 - Obec Soběšovice – Kulturní a sportovní komise: 1. Zápis ze schůze
2. Žádost o uvolnění částky z rozpočtu obce na pořádané akce
522/44/2016 - SDH Soběšovice – Žádost o finanční příspěvek
523/44/2016 - Josef Kleinwächter – Cenová nabídka na pořízení stolních kalendářů Obce
Soběšovice na rok 2017
530/44/2016 - Petr Basel – Výpověď z nájmu nebytových prostor
531/44/2016 - Obec Soběšovice – Dohoda o provedení práce na dodání hlasovacích lístků
532/44/2016 - Obec Soběšovice – Platový výměr ředitelce ZŠ a MŠ Soběšovice
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
514/44/2016 - Kontrola plnění úkolů
515/44/2016 - Obec Soběšovice - Pravidla pro vydávání „povolení vjezdu“ obcí Soběšovice
516/44/2016 - Obec Soběšovice - Pravidla pro poskytování ubytování v objektu „Nová
Husarůvka“
517/44/2016 - Obec Soběšovice - Informace k probíhajícím akcím v obci Soběšovice
520/44/2016 - ZŠ a MŠ Soběšovice – Informace o připravovaných investičních akcích v ZŠ a
MŠ Soběšovice
521/44/2016 - Obec Soběšovice – Kulturní a sportovní komise: 1. Zápis ze schůze
2. Žádost o uvolnění částky z rozpočtu obce na pořádané akce
523/44/2016 - Josef Kleinwächter – Cenová nabídka na pořízení stolních kalendářů Obce
Soběšovice na rok 2017
524/44/2016 – p…………… – Návrh na pořízení změny územního plánu
525/44/2016 - p…………… a p…………… - Návrh na pořízení změny územního plánu
526/44/2016 - p…………… - Návrh na pořízení změny územního plánu
527/44/2016 - p…………… - Návrh na pořízení změny územního plánu
528/44/2016 - p…………… - Návrh na pořízení změny územního plánu
529/44/2016 - p…………… - Návrh na pořízení změny územního plánu
530/44/2016 - Petr Basel – Výpověď z nájmu nebytových prostor
533/44/2016 -Zdeněk Hrabec – Žádost o změnu užívání provozovny
534/44/2016 - Výroční zpráva ZŠ a MŠ Soběšovice a zápis ze schůze Školské rady při ZŠ a MŠ
Soběšovice
Rada obce u k l á d á :
515/44/2016 - Obec Soběšovice - Pravidla pro vydávání „povolení vjezdu“ obcí Soběšovice
516/44/2016 - Obec Soběšovice - Pravidla pro poskytování ubytování v objektu „Nová
Husarůvka“
517/44/2016 - Obec Soběšovice - Informace k probíhajícím akcím v obci Soběšovice - bod. 1,2,3
521/44/2016 - Obec Soběšovice – Kulturní a sportovní komise: 1. Zápis ze schůze
2. Žádost o uvolnění částky z rozpočtu obce na pořádané akce
522/44/2016 - SDH Soběšovice – Žádost o finanční příspěvek
523/44/2016 - Josef Kleinwächter – Cenová nabídka na pořízení stolních kalendářů Obce
Soběšovice na rok 2017
524/44/2016 - p…………… – Návrh na pořízení změny územního plánu – bod. 1,2,3
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525/44/2016 - p…………… a p…………… - Návrh na pořízení změny územního plánu- bod. 1,2,3
526/44/2016 - p…………… - Návrh na pořízení změny územního plánu- bod. 1,2,3
527/44/2016 - p…………… - Návrh na pořízení změny územního plánu – bod. 1,2,3
528/44/2016 - p…………… - Návrh na pořízení změny územního plánu – bod. 1,2,3
529/44/2016 - p…………… - Návrh na pořízení změny územního plánu- bod. 1,2, 3
530/44/2016 - Petr Basel – Výpověď z nájmu nebytových prostor
533/44/2016- Zdeněk Hrabec – Žádost o změnu užívání provozovny
Rada obce p o v ě ř u j e :
518/44/2016 - Smlouva o dílo na pořízení kompostérů pro obec Soběšovice
519/44/2016 - TJ SOKOL Soběšovice – Žádost o poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva
531/44/2016 - Obec Soběšovice – Dohoda o provedení práce na dodání hlasovacích lístků
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USNESENÍ
44. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 21.9.2016
__________________________________________________________________________________
513/44/2016 - Schválení programu 44. schůze Rady obce Soběšovice________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 44. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 21. 9. 2016.
__________________________________________________________________________________
514/44/2016 - 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:
389/31/2016 –p. …………. – Žádost o zpevnění příjezdové cesty – bod 1.
472/40/2016 – Oprava místní komunikace p.č.340/194 v k.ú.Horní Soběšovice-bod č.2
509/43/2016 – Stanovení pravidel provozu vodních skútrů na Žermanické přehradě
511/43/2016 - Cenové nabídky na zpracování průkazů energetické náročnosti budov
v majetku obce Soběšovice – bod 2.
vypouští ze sledování splněné úkoly:
258/20/2015 - p…………… – Návrh na pořízení změny ÚP- bod č. 2
269/21/2015 - p…………… – Návrh na pořízení změny ÚP- bod č. 2
346/28/2016 - p…………… – Návrh na pořízení změny ÚP- bod č. 2
406/33/2016 - Obec Soběšovice –Kompostér – bod. č. 1, 2, 3
444/37/2016 - p…………… – Návrh na pořízení změny ÚP- bod č. 2
467/40/2016 - p…………… – Návrh na pořízení změny ÚP- bod č. 2
468/40/2016 - p…………… – Návrh na pořízení změny ÚP- bod č. 2
475/40/2016 - Obec Soběšovice – Informace starosty obce k připravovaným akcím a
uskutečněným jednáním
482/41/2016 - p…………… – Návrh na pořízení změny ÚP- bod č. 2
483/41/2016 - p…………… – Návrh na pořízení změny ÚP- bod č. 2
484/41/2016 - p…………… – Návrh na pořízení změny ÚP- bod č. 2
486/41/2016 - Obec Soběšovice – Návrh na pořízení změny ÚP- bod č. 2
497/43/2016 - ZO ČZS Soběšovice – Žádost o neúčtování poplatku za otop při
Vinobraní
498/43/2016 – Ing. Arch. Petr Syrový – Žádost o vyjádření pro sloučený územní
souhlas a ohlášení stavby
500/43/2016 – p…………… - Návrh na pořízení změny ÚP
501/43/2016 – p…………… - Návrh na pořízení změny ÚP
502/43/2016 – p…………… - Návrh na pořízení změny ÚP
503/43/2016 – p…………… - Návrh na pořízení změny ÚP
505/43/2016 - Obec Soběšovice – Informativní zpráva o úsporách po snížení
úrokových sazeb na 1,45%
506/43/2016 - Obec Soběšovice – Veřejnoprávní smlouva na zajištění výkonu agendy
speciálního stavebního úřadu
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510/43/2016 - Záměr zpracování technické dokumentace k Rekonstrukci otopné
soustavy a zdroje tepla v budově ZŠ a MŠ Soběšovice, čp. 141
511/43/2016 - Cenové nabídky na zpracování průkazů energetické náročnosti budov v
majetku obce Soběšovice – bod 1.
__________________________________________________________________________________
515/44/2016 - Obec Soběšovice - Pravidla pro vydávání „povolení vjezdu“ obcí Soběšovice_____
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh pravidel pro vydávání povolení vjezdu obcí Soběšovice od hráze po restauraci
„Monika“.
ukládá
1. dopracovat návrh v souladu s připravovaným pasportem dopravního značení v obci
Soběšovice.
2. předložit dopracovaný návrh na jednání Rady obce Soběšovice
Z: místostarosta obce
T: 19.10.2016
__________________________________________________________________________________
516/44/2016 - Obec Soběšovice - Pravidla pro poskytování ubytování v objektu „Nová
Husarůvka“___________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh pravidel pro poskytování ubytování v objektu „Nová Husarůvka“
ukládá
1. dopracovat návrh „Ubytovacího řádu a domovního řádu“ po konzultaci KHS
Frýdek-Místek.
2. předložit dopracovaný návrh na jednání Rady obce Soběšovice
Z: starosta obce
T: 5.10.2016
__________________________________________________________________________________
517/44/2016 - Obec Soběšovice - Informace k probíhajícím akcím v obci Soběšovice___________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávy o probíhajících akcích, a to :
1. „A“ - Projektová dokumentace pro stavební povolení - cyklostezka kolem Žermanické
přehrady
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2. „B“ - Cyklostezka – propojení Žermanické a Těrlické přehrady
3. „C“ - Územní rozhodnutí – centrum obce
4. „D“ - Oprava mostku na cestě Pitrov-Těrlicko
5. „E“ - Opravy místních komunikací, včetně komunikace Pitrov-Těrlicko
6. „F“ - ZŠ a MŠ Soběšovice – EFEKT 2017
7. „G“- Vyhodnocení letní sezony, jednání k provozu vodních skútrů
8. „H“- OZV veřejný pořádek – noční klid
9. „I“ - Pasport dopravního značení
10. „J“ - rekonstrukce anténních rozvodů v DPS a v objektu „Nové Husarůvky“
ukládá
1. bod „B“ – projednat možnosti řešení s nositelem projektu
Z: starosta obce
T: 22.9.2016
2. bod „H“ – oslovit všechny složky v obci s požadavky na akce se zkrácenou dobou
nočního klidu
Z: starosta obce
T: 5.10.2016
3. zpracovat návrh Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku
Z: starosta obce
T: 5.10.2016
__________________________________________________________________________________
518/44/2016 - Smlouva o dílo na pořízení kompostérů pro obec Soběšovice___________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
Smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti a realizace
následné administrace k projektu „Pořízení kompostérů pro obec Soběšovice“ mezi
obcí Soběšovice, Soběšovice čp. 10, 739 22 Soběšovice a Na míru, spol. s r.o.,
Metylovice čp. 329, 739 49 Metylovice.
pověřuje
starostu obce Soběšovice podpisem Smlouvy o dílo na pořízení kompostérů pro obec
Soběšovice.
__________________________________________________________________________________
519/44/2016 - TJ SOKOL Soběšovice – 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 TJ SOKOL Soběšovice, a to na základě schváleného rozpočtu obce na rok
2016 ve výši 10.000,- Kč.
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pověřuje
starostu obce Soběšovice podpisem smlouvy.
Z: starosta obce
T: 5.10.2016
___________________________________________________________________________
520/44/82016 - ZŠ a MŠ Soběšovice – Informace o připravovaných investičních akcích v ZŠ a
MŠ Soběšovice______________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
1. informativní zprávu starosty obce o podaných žádostech na financování stavebních
úprav školy, rekonstrukci otopné soustavy a regulace
2. informativní zprávu ředitelky školy Mgr. Lucie Michálkové o stavu budovy, plánu
oprav a dalších činností.
3. dohodu o vzájemné informovanosti při plánování větších oprav
__________________________________________________________________________________
521/44/2016 - Obec Soběšovice – Kulturní a sportovní komise: 1. Zápis ze schůze
2. Žádost o uvolnění částky z rozpočtu obce na pořádané akce_________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zápis ze schůze Komise kulturní a sportovní rady obce Soběšovice ze dne 6.9.2016
schvaluje
žádost o uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši 9.300,- Kč na
pořádané akce, a to :
1. Den seniorů
8.000,- Kč
2. Drakiáda
800,- Kč
3. Strašidlení
500,- Kč
ukládá
uvolnit schválenou finanční částku z rozpočtu obce Soběšovice
Z: starosta, Valošková
T: do 11.11.2016
__________________________________________________________________________________
522/44/2016 - SDH Soběšovice – Žádost o finanční příspěvek______________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
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jako spolupořadatel akce „16. ročníku o putovní pohár Starosty obce Soběšovice“
finanční příspěvek ve výši 6.100,- Kč
ukládá
uvolnit schválený finanční příspěvek z rozpočtu obce Soběšovice.
Z: starosta, Valošková
T: 7.10.2016
__________________________________________________________________________________
523/44/2016 - Josef Kleinwächter – Cenová nabídka na pořízení stolních kalendářů Obce
Soběšovice na rok 2017__________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku na pořízení stolních kalendářů Obce Soběšovice na rok 2017
v nákladu 350 ks při ceně 49,- Kč/ks bez DPH + cena za grafické zpracování.
schvaluje
pořízení stolních kalendářů Obce Soběšovice na rok 2017 v nákladu 300ks v ceně za
kalendáře 14.700,- Kč bez DPH + cena za grafické zpracování.
ukládá
zaslat objednávku na základě schválené cenové nabídky.
Z: starosta
T: 30.9.2016
__________________________________________________________________________________
524/44/2016 - p…………… – Návrh na pořízení změny územního plánu________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 148/7 v k.ú. Pitrov
navrhovatele paní ……………, bytem …………… pro stavbu rodinného domu.
ukládá
1. předložit k posouzení návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 148/7
v k.ú. Pitrov navrhovatele paní ……………, bytem ……………
do Komise stavební, životního prostředí a rekreace Rady obce Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
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2. zařadit návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 148/7 v k.ú. Pitrov
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: 9/2017
Z: starosta
3. informovat žadatele o rozhodnutí Rady obce Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
525/44/2016 - pana …………a paní …………- Návrh na pořízení změny územního plánu______
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 626/8 v k.ú. Horní
Soběšovice navrhovatelů pana ……………, bytem ……………a paní ……………,
bytem …………… pro stavbu rodinného domu.
ukládá
1. předložit k posouzení návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č.
626/8 v k.ú. Horní Soběšovice navrhovatelů pana ……………, bytem ……………
a 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. 626/8 v k.ú. Horní
Soběšovice navrhovatelů pana ……………, bytem …………… a 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: 9/2017
Z: starosta
3. informovat žadatele o rozhodnutí Rady obce Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
526/44/2016 - pana ……………- Návrh na pořízení změny územního plánu__________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
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návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 521/1 v k.ú. Horní
Soběšovice navrhovatele pana ……………, bytem …………… na zahradu
ukládá
1. předložit k posouzení návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č.
521/1 v k.ú. Horní Soběšovice navrhovatele pana ……………, 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. 521/1 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
T: 9/2017
Z: starosta
3. informovat žadatele o rozhodnutí Rady obce Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
527/44/2016 - paní ……………- Návrh na pořízení změny územního plánu________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 548/1 v k.ú. Horní
Soběšovice navrhovatele paní ……………, bytem …………… pro stavbu rodinného
domu.
ukládá
1. předložit k posouzení návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č.
548/1 v k.ú. Horní 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. 548/1 v k.ú.
Horní 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: 9/2017
Z: starosta
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3. informovat žadatele o rozhodnutí Rady obce Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
528/44/2016 - paní ……………- Návrh na pořízení změny územního plánu__________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 311/3 v k.ú. Pitrov
navrhovatele paní ……………, bytem …………… na zahradu.
ukládá
1. předložit k posouzení návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č.
311/3 v k.ú. Pitrov 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. 311/3 v k.ú.
Pitrov 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: 9/2017
Z: starosta
3. informovat žadatele o rozhodnutí Rady obce Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
529/44/2016 - paní ……………- Návrh na pořízení změny územního plánu_________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 311/3 v k.ú. Pitrov
navrhovatele paní ……………, bytem …………… na zahradu.
ukládá
1. předložit k posouzení návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č.
311/3 v k.ú. Pitrov navrhovatele paní ……………, bytem …………… do Komise
stavební, životního prostředí a rekreace Rady obce Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
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2. zařadit návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 311/3 v k.ú. Pitrov
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: 9/2017
Z: starosta
3. informovat žadatele o rozhodnutí Rady obce Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
530/44/2016 - Petr Basel – Výpověď z nájmu nebytových prostor___________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
výpověď nájmu nebytových prostor restaurace „Nová Husarůvka“ v 1. Nadzemním
podlaží a bytové jednotky v 2. Nadzemním podlaží, a to k 30.11.2016.
schvaluje
záměr obce Soběšovice pronajmout nebytové prostory v objektu ZVS – Nová
Husarůvka čp. 10 na pozemku p.č. 371 v k.ú. Horní Soběšovice od 1.prosince 2016,
a to :
1. Restauraci v 1. NP, včetně venkovní terasy
2. Bytová jednotka v 2. NP
a)
b)
c)
d)



za podmínek :
termín pro podání nabídek :
do 2. listopadu 2016 do 16.00 hod.
bytová jednotka není podmínkou nájmu restaurace
obálky s nabídkou označit :
levý horní roh:
„Pronájem Nová Husarůvka“-NEOTVÍRAT“
pravý horní roh:
„Jméno a adresa zájemce“
bližší informace ohledně záměru
poskytne:
Starosta Obce Soběšovice
telefonní číslo:
724 178 724
emailová adresa :
starosta@sobesovice.cz
ukládá

zveřejnit schválený záměr pronájmu na úřadní desce Obecního úřadu Soběšovice, ve
Zpravodaji obce Soběšovice, na webových stránkách obce a informovat obce
mikroregionu o tomto záměru.
Z: starosta, Valošková
T: ihned
__________________________________________________________________________________
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531/44/2016 - Obec Soběšovice – Dohoda o provedení práce na dodání hlasovacích lístků_______
Rada obce Soběšovice
schvaluje
dohodu o provedení práce na dodání hlasovacích lístků pro Volby 2016 do
Zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR, a to mezi Obcí Soběšovice, Soběšovice
čp. 10, 739 22 Soběšovice a sl. ……………., bytem…………………………………..
pověřuje
Starostu obce Soběšovice podpisem Dohody o provedení práce.
__________________________________________________________________________________
532/44/2016 - 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
1.9.2016 dle Nařízení vlády č. 273/2016 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č.
278/2015 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů.
_________________________________________________________________________________
533/44/2016 – Zdeněk Hrabec – Žádost o změnu užívání provozovny________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o změnu užívání provozovny „Stánek na hrázi“ z hostinské činnosti na
ubytovací zařízení.
ukládá
prověřit možnosti změny účelu užívání stavby z hostinské činnosti na ubytovací
zařízení.
Z: starosta
T: 5.10.2016
_________________________________________________________________________________
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534/44/2016 – Výroční zpráva ZŠ a MŠ Soběšovice a zápis ze schůze Školské rady při ZŠ a MŠ
Soběšovice____________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
1. Výroční zprávu ZŠ a MŠ Soběšovice za školní rok 2015/2016
2. Zápis ze schůze Školské rady při ZŠ a MŠ Soběšovice ze dne 30.8.2016
_________________________________________________________________________________

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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