USNESENÍ
46. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 19.10.2016 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

__________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 211/2016
V Soběšovicích dne 20.10.2016
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
46. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 19.10.2016

________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
542/46/2016 - Program 46. schůze Rady obce Soběšovice
546/46/2016 - Obec Soběšovice - Platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Soběšovice
547/46/2016 - Cenové nabídky na montáž STA na DPS
548/46/2016 - Obec Soběšovice - 1. Provozní řád pro ubytovací služby
2. Ubytovací řád – Nová Husarůvka
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
543/46/2016 - Kontrola plnění usnesení
544/46/2016 - Krajský úřad, Moravskoslezský kraj - Zápis o výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření obce Soběšovice
545/46/2016 - AGRO - DOMINIK spol. s r.o. - Cenová nabídka na zimní údržbu komunikací
547/46/2016 - Cenové nabídky na montáž STA na DPS
549/46/2016 - Cenové nabídky na Havarijní opravu propustku silnice Pitrov-Těrlicko
550/46/2016 - Strategický plán rozvoje obce do r. 2020
Rada obce u k l á d á :
545/46/2016 - AGRO - DOMINIK spol. s r.o.- Cenová nabídka na zimní údržbu komunikací
547/46/2016 - Cenové nabídky na montáž STA na DPS
548/46/2016 - Obec Soběšovice - 1. Provozní řád pro ubytovací služby
2. Ubytovací řád - Nová Husarůvka
549/46/2016 - Cenové nabídky na Havarijní opravu propustku silnice Pitrov-Těrlicko
550/46/2016 - Strategický plán rozvoje obce do r. 2020

1
USNESENÍ
ze 46. schůze Rady obce Soběšovice
konané dne 19.10.2016

USNESENÍ
46. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 19.10.2016
__________________________________________________________________________________
542/46/2016 - Program 46. schůze Rady obce Soběšovice_____________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
programu pro 46. schůzi Rady obce Soběšovice, konané dne 19. 10. 2016
_____________________________________________________________________________________
543/46/2016 - Kontrola plnění usnesení___________________________________________________
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 - Radim Szpyrc - 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.
515/44/2016 - Obec Soběšovice -Pravidla pro vydávání „povolení vjezdu“obcí Soběšovice bod 1., 2.
517/44/2016 - Obec Soběšovice -Informace k probíhajícím akcím v obci Soběšovice - bod
1.,3.
524/44/2016 - p. …………. - Návrh na pořízení změny územního plánu - bod 1., 2.
525/44/2016 - p. …………. - Návrh na pořízení změny územního plánu bod 1., 2.
526/44/2016 – p. …………. - Návrh na pořízení změny územního plánu - bod 1., 2.
527/44/2016 - p. …………. - Návrh na pořízení změny územního plánu - bod 1., 2.
528/44/2016 - p. …………. - Návrh na pořízení změny územního plánu - bod 1., 2.
529/44/2016 - p. …………. - Návrh na pořízení změny územního plánu - bod 1., 2.
533/44/2016 - Zdeněk Hrabec - Žádost o změnu užívání provozovny
vypouští ze sledování splněné úkoly:
516/44/2016 - Obec Soběšovice - Pravidla pro poskytování ubytování v objektu „Nová
Husarůvka“ - bod 1., 2.
537/45/2016 - p. …………. -Smlouva o nájmu hrobového místa
538/45/2016 - p. …………. - Smlouva o nájmu hrobového místa
539/45/2016 - p. …………. - Smlouva o nájmu hrobového místa
540/45/2016 - p. …………. - Smlouva o nájmu hrobového místa
_____________________________________________________________________________________
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544/46/2016 - Krajský úřad, Moravskoslezský kraj – Zápis o výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření obce Soběšovice_______________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Soběšovice v roce 2016
s výsledkem: Při dílčím přezkoumání hospodaření k 31. 8. 2016 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
_____________________________________________________________________________________
545/46/2016 - AGRO – DOMINIK spol. s r.o.- Cenová nabídka na zimní údržbu komunikací______
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku na zimní údržbu komunikace fy AGRO-DOMINIK, spol. s.r.o.
ukládá
oslovit další firmy se žádostí o cenové nabídky na zimní údržbu komunikací, posyp, kosení,
čistění a frézování příkop na rok 2017.
T: 2.11.2016
Z: starosta
_____________________________________________________________________________________
546/46/2016 - Obec Soběšovice – Platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Soběšovice__________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
platový výměr ředitelce ZŠ a MŠ Soběšovice Mgr. Lucii Michálkové s účinností od
1.10.2016 dle Nařízení vlády č. 273/2016 Sb.
_____________________________________________________________________________________
547/46/2016 - Cenové nabídky na montáž STA na DPS______________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
I. cenovou nabídku firem na montáž STA v Domě s pečovatelskou službou, Soběšovice čp.
262, 739 22 Soběšovice, a to :
1.
fy Martin Vincenec, Budovatelů 808/36, Havířov ve výši :
-Varianta 1.(České programy)- 19.836,- Kč vč. DPH
-Varianta 2.(České programy + polské programy) – 20.936,- Kč vč. DPH
-s délkou záruční doby na dodaný materiál 24 měsíců a se zvýhodněnou délkou
záruční doby na provedené práce 48 měsíců.
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2.

fy Lumír Slipek, Jana Čapka 3098, 738 01 Frýdek-Místek ve výši :
-Varianta 1.(České programy)- 16.100,- Kč vč. DPH
-Varianta 2.(České programy + polské programy) - 18.400,- Kč vč. DPH
-s délkou záruční doby na dodaný materiál a provedené práce 24 měsíců.

3.

fy Milan Hofricht- HELKON, Dlouhá třída 903/24a, Havířov ve výši :
-Varianta 1. (České programy) – 17.469,- Kč vč. DPH
-Varianta 2. (České programy + polské programy) – 19.236,- Kč vč. DPH´
-s délkou záruční doby na dodaný materiál a provedené práce 24 měsíců.

II. cenovou nabídku firem na montáž STA v objektu Obecního úřadu, Soběšovice čp. 10,
739 Soběšovice, a to:
1.
fy Martin Vincenec, Budovatelů 808/36, Havířov ve výši :
-Varianta 1.(České programy)- 18.553,- Kč vč. DPH
-Varianta 2.(České programy + polské programy) – 19.653,- Kč vč. DPH
-s délkou záruční doby na dodaný materiál 24 a se zvýhodněnou délkou záruční doby
na provedené práce 48 měsíců.
2.

fy Lumír Slipek, Jana Čapka 3098, 738 01 Frýdek-Místek ve výši :
-Varianta 1.(České programy)- 12.075,- Kč vč. DPH
-Varianta 2.(České programy + polské programy) - 14.375,- Kč vč. DPH
-s délkou záruční doby na dodaný materiál a provedené práce 24 měsíců.

3.

fy Milan Hofricht- HELKON, Dlouhá třída 903/24a, Havířov ve výši :
-Varianta 1. (České programy) – 13.817,- Kč vč. DPH
-Varianta 2. (České programy + polské programy) – 15.120,- Kč vč. DPH
-s délkou záruční doby na dodaný materiál a provedené práce 24 měsíců.

schvaluje
1. výběr zhotovitele na montáž STA v Domě s pečovatelskou službou, Soběšovice čp.
262 , 739 22 Soběšovice dle nejnižší cenové nabídky, a to :
fy Lumír Slipek, Jana Čapka 3098, 738 01 Frýdek-Místek
Varianta 2.(České programy + polské programy) - 18.400,- Kč vč. DPH
2. výběr zhotovitele na montáž STA v objektu Obecního úřadu, Soběšovice čp. 10,
739 22 Soběšovice dle nejnižší cenové nabídky, a to
fy Lumír Slipek, Jana Čapka 3098, 738 01 Frýdek-Místek :
Varianta 2.(České programy + polské programy) - 14.375,- Kč vč. DPH
ukládá
1. Oznámit rozhodnutí Rady obce Soběšovice všem žadatelům.
2. Objednat a zajistit realizaci díla u fy Lumír Slipek dle skutečných nákladů.
T: ihned
Z: starosta
_____________________________________________________________________________________
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548/46/2016 - Obec Soběšovice – 1. Provozní řád pro ubytovací služby
2. Ubytovací řád – Nová Husarůvka_________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
1. Provozní řád pro ubytovací služby dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
2. Ubytovací řád pro ubytovací zařízení provozováno Obcí Soběšovice v objektu Nové
Husarůvky, Soběšovice čp. 10, 739 22 Soběšovice
ukládá
1. zaslat ke schválení na Hygienickou stanici Frýdek-Místek
2. vyvěsit schválený ubytovací řád v ubytovacím zařízení a na webových stránkách obce.
T: ihned
Z: starosta
_____________________________________________________________________________________
549/46/2016 - Cenové nabídky na Havarijní opravu propustku silnice Pitrov-Těrlicko____________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku firem na „Havarijní opravu propustku silnice Pitrov-Těrlicko“, a to :
1. fy B+J stavební, s.r.o., Ostravice 1272, 739 14 Ostravice ve výši 421.195,- Kč bez DPH
2. Ing. Pavel Stark, U Stavu 352/20, 736 01 Havířov-Životice ve výši 456.500,- Kč bez DPH
3. Lesostavby Frýdek-Místek, a.s., Slezská 2766, 738 32 Frýdek-Místek ve výši 447.846,82
Kč bez DPH
ukládá
1. oznámit rozhodnutí Rady obce Soběšovice všem žadatelům.
2. zajistit znalecký posudek na posouzení stavu stávajícího propustku.
T: 21.11.2016
Z: starosta
_____________________________________________________________________________________
550/46/2016 - Strategický plán rozvoje obce do r 2020_______________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o možnostech zpracování Strategického plánu rozvoje obce
5
USNESENÍ
ze 46. schůze Rady obce Soběšovice
konané dne 19.10.2016

ukládá
zpracovat „Strategický plán rozvoje obce“ do roku 2020.
T: 23.11.2016
Z: starosta
_____________________________________________________________________________________

Tomáš D á m e k
Starosta obce

Petr V o z n i c a
Místostarosta obce
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