USNESENÍ
47. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 2.11.2016 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

__________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 213/2016
V Soběšovicích dne 3.11.2016
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
47. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 2.11.2016

_________________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
551/47/2016 - Program 47. schůze Rady obce Soběšovice
555/47/2016 - Obec Soběšovice – Výběrové řízení na nebytové prostory ZVS Nová Husarůvka na
základě záměru pronájmu
558/47/2016 - Akce pořádané Komisí kulturní a sportovní Rady obce Soběšovice
559/47/2016 – Program 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
552/47/2016 - Kontrola plnění usnesení
553/47/2016 - p. ………. – Žádost o přidělení bytové jednotky v DPS
554/47/2016 - Obec Soběšovice – Cenové nabídky na údržbu komunikací v roce 2017
555/47/2016 - Obec Soběšovice – Výběrové řízení na nebytové prostory ZVS Nová Husarůvka na
základě záměru pronájmu
556/47/2016 - ČSAD Frýdek-Místek a.s. – Informace o odhadu zvýšení prokazatelné ztráty závazku
veřejné služby
557/47/2016 - ČSAD Havířov a.s. – Informace o odhadu zvýšení prokazatelné ztráty závazku veřejné
služby
558/47/2016 - Akce pořádané Komisí kulturní a sportovní Rady obce Soběšovice
Rada obce u k l á d á :
553/47/2016 - p. ………. – Žádost o přidělení bytové jednotky v DPS
554/47/2016 - Obec Soběšovice – Cenové nabídky na údržbu komunikací v roce 2017
555/47/2016 - Obec Soběšovice – Výběrové řízení na nebytové prostory ZVS Nová Husarůvka na
základě záměru pronájmu
558/47/2016 - Akce pořádané Komisí kulturní a sportovní Rady obce Soběšovice
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USNESENÍ

47. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 2.11.2016
__________________________________________________________________________________
551/47/2016 - Program 47. schůze Rady obce Soběšovice_____________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
programu pro 47. schůzi Rady obce Soběšovice, konané dne 2. 11. 2016
_____________________________________________________________________________________
552/47/2016 - 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 3.
524/44/2016 – p. ………. – Návrh na pořízení změny územního plánu - bod 1., 2.
525/44/2016 – p. ………. a 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
549/46/2016 – Cenové nabídky na Havarijní opravu propustku silnice Pitrov-Těrlicko –
bod č.2
550/46/2016 – Strategický plán rozvoje obce do roku 2020
vypouští ze sledování splněné úkoly:
517/44/2016 – Obec Soběšovice – Informace k probíhajícím akcím v obci Soběšovice
- bod 1.
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 – bod. č. 1,2
548/46/2016 – Obec Soběšovice – 1. Provozní řád pro ubytovací služby
2. Ubytovací řád – Nová Husarůvka – bod č. 1,2
549/46/2016 – Cenové nabídky na Havarijní opravu propustku silnice Pitrov–Těrlicko
- bod č. 1
_____________________________________________________________________________________
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553/47/2016 - p. ………. – Žádost o přidělení bytové jednotky v DPS_______________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost p. ………. , bytem…………., 739 22 Soběšovice o přidělení bytové jednotky v DPS
ukládá
1. zařadit žádost p. ………. , bytem ………….., 739 22 Soběšovice do seznamu žadatelů
o přidělení bytové jednotky v DPS.
2. zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli.
Z: Starosta
T: ihned
_____________________________________________________________________________________
554/47/2016 - Obec Soběšovice – Cenové nabídky na údržbu komunikací v roce 2017______________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenové nabídky na údržbu komunikací v roce 2017, a to
1. AGRO- DOMINIK, spol. s.r.o., Žermanice čp. 91, 739 37 Žermanice ve výši :
 Odhrnování sněhu bez posypu - 600,- Kč/hod.
2. Martin Gara, Strmá 12a/770, 736 01 Havířov-Bludovice ve výši :
 Sypač - 1.150,- Kč/hod.
 Struska - 325,- Kč/t
 Pohotovostní služba - paušální částka 5.000,- Kč/měsíc – dojezd max. do 1 hod.
3. Slavomír Kulhánek, Horní Domaslavice 69, 739 51 Horní Domaslavice ve výši :
 Odhrnování sněhu a posyp – nemá zájem
 Kosení podél cest - 600,- Kč/hod.
 Frézování příkop - 750,- Kč/hod.
 Čistění příkop bagrem - 600,- Kč/hod.
4. Miroslav Budínský, Vojkovice čp. 65, 739 51 Dobrá ve výši – nemá zájem
ukládá
oslovit další možné poskytovatele služeb na zimní údržbu komunikací na rok 2017.
T: 23.11.2016
Z: starosta
_____________________________________________________________________________________
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555/47/2016 - Obec Soběšovice – Výběrové řízení na nebytové prostory ZVS Nová Husarůvka na
základě záměru pronájmu___________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenové nabídky na pronájem nebytových prostor ZVS Nová Husarůvka, a to:
1. Tuzex payf, s.r.o., Zemánek Pavel, Dačického 721, Karviná-Ráj ve výši 24.000,- Kč/rok
2. Mgr. Iva Vrobelová, Stanislav Pawlas, ČSA 115/10, 736 01 Havířov-Město – 8.000,Kč/měsíc
schvaluje
výběr uchazeče, a to :
Mgr. Iva Vrobelová, Stanislav Pawlas, ČSA 115/10, 736 01 Havířov-Město
na základě nejvyšší nabídnuté ceny ve výši 8.000,- Kč s DPH/měsíc za pronájem restaurace
+ příslušenství bez pronájmu bytové jednotky.
ukládá
1. zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadatelům
2. připravit návrh smlouvy o pronájmu
Z: starosta
T: 11/2016
_____________________________________________________________________________________
556/47/2016 - ČSAD Frýdek-Místek a.s. – Informace o odhadu zvýšení prokazatelné ztráty závazku
veřejné služby_____________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu zaslanou ČSAD Frýdek – Místek, a.s. o odhadu zvýšení prokazatelné
ztráty závazku veřejné služby.
_____________________________________________________________________________________
557/47/2016 - ČSAD Havířov a.s. – Informace o odhadu zvýšení prokazatelné ztráty závazku veřejné
služby__________________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu zaslanou ČSAD Havířov, a.s. o odhadu zvýšení prokazatelné ztráty
závazku veřejné služby.
_____________________________________________________________________________________
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558/47/2016 - Akce pořádané Komisí kulturní a sportovní Rady obce Soběšovice________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
plánované akce do konce roku 2016 pořádané Komisí kulturní a sportovní Rady obce
Soběšovice, a to :
a) vítání občánků
b) mikulášská nadílka
c) adventní koncert
schvaluje
uvolnění finanční částky na akce
vítání občánků ve výši 1.000,- Kč/1dítě
mikulášská nadílka ve výši 10.000,- Kč
adventní koncert ve výši 1.000,- Kč + úhrada dopravy
ukládá
uvolnit finanční částky z rozpočtu obce
Z : starosta obce
T: do 15.12.2016
____________________________________________________________________________________
559/47/2016 – Program 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice____________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 16.11.2016.
_____________________________________________________________________________________

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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