USNESENÍ
48. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 23.11.2016 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

__________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 227/2016
V Soběšovicích dne 24.11.2016
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
48. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 23.11.2016

________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
560/48/2016 – Program 48. schůze Rady obce Soběšovice
562/48/2016 – Obec Soběšovice – Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání, venkovní terasy
a movitých věcí tvořících vybavení restaurace
563/48/2016 – TS, a.s. – Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě
564/48/2016 – Obec Soběšovice - Rozpočtové opatření č. 5/2016
566/48/2016 – ZO ČSV Dolní Domaslavice – Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Soběšovice
567/48/2016 – Profi Projekt s.r.o. – Žádost o vyjádření
568/48/2016 – ČSOP ZO Nový Jičín – Žádost o dotaci
569/48/2016 – Obec Soběšovice – Kulturní a sportovní komise – Zápis ze schůzky a seznam akcí na
rok 2017
570/48/2016 – Obec Soběšovice – Smlouva – byt v DPS
572/48/2016 – Myslivecký spolek Hráz Soběšovice – Žádost o poskytnutí dotace
573/48/2016 – Změna termínů konání schůze Rady obce Soběšovice
574/48/2016 – Cenová nabídka na údržbu komunikací v roce 2017
575/48/2016 – Cenová nabídka na administraci výběrového řízení na zhotovení projektové
dokumentace
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
561/48/2016 – Kontrola plnění usnesení
565/48/2016 – Tomáš Menoušek – Žádost o udělení výjimky či zařazení do obecní vyhlášky
567/48/2016 – Profi Projekt s.r.o. – Žádost o vyjádření
569/48/2016 – Obec Soběšovice – Kulturní a sportovní komise – Zápis ze schůzky a seznam akcí na
rok 2017
570/48/2016 – Obec Soběšovice – Smlouva – byt v DPS
571/48/2016 – Obec Soběšovice – Strategický plán rozvoje obce
572/48/2016 – Myslivecký spolek Hráz Soběšovice – Žádost o poskytnutí dotace
574/48/2016 – Cenová nabídka na údržbu komunikací v roce 2017
575/48/2016 – Cenová nabídka na administraci výběrového řízení na zhotovení projektové
dokumentace
576/48/2016 – Nastoupení náhradníka a rezignace na funkci člena Komise stavební, životního
prostředí a rekreace Rady obce Soběšovice
Rada obce u k l á d á :
563/48/2016 – TS, a.s. – Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě
565/48/2016 – Tomáš Menoušek – Žádost o udělení výjimky či zařazení do obecní vyhlášky
566/48/2016 – ZO ČSV Dolní Domaslavice – Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Soběšovice
567/48/2016 – Profi Projekt s.r.o. – Žádost o vyjádření
568/48/2016 – ČSOP ZO Nový Jičín – Žádost o dotaci – bod 1,2
569/48/2016 – Obec Soběšovice – Kulturní a sportovní komise – Zápis ze schůzky a seznam akcí na
rok 2017
570/48/2016 – Obec Soběšovice – Smlouva – byt v DPS– bod 1,2
571/48/2016 – Obec Soběšovice – Strategický plán rozvoje obce
574/48/2016 – Cenová nabídka na údržbu komunikací v roce 2017- bod č.1,2
575/48/2016 – Cenová nabídka na administraci výběrového řízení na zhotovení projektové
dokumentace
576/48/2016 – Nastoupení náhradníka a rezignace na funkci člena Komise stavební, životního
prostředí a rekreace Rady obce Soběšovice
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Rada obce p o v ě ř u j e :
562/48/2016 – Obec Soběšovice – Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání, venkovní terasy
a movitých věcí tvořících vybavení restaurace
563/48/2016 – TS, a.s. – Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě
567/48/2016 – Profi Projekt s.r.o. – Žádost o vyjádření
572/48/2016 – Myslivecký spolek Hráz Soběšovice – Žádost o poskytnutí dotace
574/48/2016 – Cenová nabídka na údržbu komunikací v roce 2017
Rada obce o s v ě d č u j e :
576/48/2016 – Nastoupení náhradníka a rezignace na funkci člena Komise stavební, životního
prostředí a rekreace Rady obce Soběšovice
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USNESENÍ
48. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 23.11.2016
__________________________________________________________________________________
560/48/2016 – Program 48. schůze Rady obce Soběšovice_____________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
programu pro 48. schůzi Rady obce Soběšovice, konané dne 23. 11. 2016
_____________________________________________________________________________________
561/48/2016 – 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
vypouští ze sledování splněné úkoly:
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
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 kulturní a sportovní komisí Rady obce Soběšovice
_____________________________________________________________________________________
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562/48/2016 - Obec Soběšovice – Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání, venkovní terasy
a movitých věcí tvořících vybavení restaurace________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu č. S/04/2016 o nájmu prostoru sloužícího podnikání, venkovní terasy a movitých
věcí tvořící vybavení restaurace mezi Obcí Soběšovice, Soběšovice č. 10, 739 22
Soběšovice a Mgr. Ivou Vrobelovou, Československé armády 115/10, 736 01 Havířov
Z: Starosta
T: ihned

pověřuje

starostu obce podpisem nájemní smlouvy
_____________________________________________________________________________________
563/48/2016 – TS, a.s. – Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě_____________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 042/600/2016 k zajištění komplexní odborné správy a
údržby veřejného osvětlení obce Soběšovice mezi Obcí Soběšovice, Soběšovice č.p. 10,
739 22 Soběšovice a TS, a.s., tř. 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek-Místek
ukládá
uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě
Z: Starosta
T: ihned

pověřuje

starostu obce Soběšovice p. Tomáše Dámka podpisem dodatku č. 1.
_____________________________________________________________________________________
564/48/2016 – Obec Soběšovice - Rozpočtové opatření č. 5/2016_______________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2016
příjmy
35.000,- Kč
výdaje
35.000,- Kč
financování
0,- Kč
_____________________________________________________________________________________
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565/48/2016 – Tomáš Menoušek – Žádost o udělení výjimky či zařazení do obecní vyhlášky________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o udělení výjimky či zařazení do Obecně závazné vyhlášky obce Soběšovice
ukládá
1. předložit na jednání Zastupitelstva obce Soběšovice spolu s návrhem nové Obecně
závazné vyhlášky
2. zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli
Z: Starosta
T: 14.12.2016
_____________________________________________________________________________________
566/48/2016 – ZO ČSV Dolní Domaslavice – Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Soběšovice_
Rada obce Soběšovice
schvaluje
poskytnutí dotace ZO ČSV Dolní Domaslavice na rok 2017 z rozpočtu obce Soběšovice ve
výši 4.600,- Kč
ukládá
1. zařadit schválenou částku ve výši 4.600,- Kč do rozpočtu obce Soběšovice na rok 2017
2. připravit smlouvu o poskytnutí dotace
3. vyžádat aktuální seznam včelařů na katastru obce Soběšovice, včetně telefonických
kontaktů
Z: Starosta
T: ihned
_____________________________________________________________________________________
567/48/2016 – Profi Projekt s.r.o. – Žádost o vyjádření_______________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
1. žádosti o vyjádření ke komunikacím a veřejnému prostranství pro projektovanou akci
„Soběšovice, Cest. kanc. JUHÁSZ kNN“, Posládek kNN
2. žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést
stavbu k akci : „Soběšovice, Cest. kanc. JUHÁSZ kNN“.
schvaluje
5
USNESENÍ
ze 48. schůze Rady obce Soběšovice
konané dne 23.11.2016

za těchto podmínek :
1. práce budou prováděny mimo letní sezónu
2. zajištění průjezdnosti a čistoty místních komunikací parc.č. 443/15 a 331/4 vše v k.ú. Horní
Soběšovice
3. za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadatelům
pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
_____________________________________________________________________________________
568/48/2016 – ČSOP ZO Nový Jičín – Žádost o dotaci_______________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
dar Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín, o.s., Bartošovice čp. 146, 742 54
Bartošovice ve výši 1.000,- Kč.
ukládá
1. zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli.
T: 30.11.2016
Z: starosta
2. vyplatit dar ve schválené výši žadateli
T: leden 2017
Z: starosta
_____________________________________________________________________________________
569/48/2016 - Obec Soběšovice – Kulturní a sportovní komise – Zápis ze schůzky a seznam akcí na
rok 2017 _________________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zápis ze schůze Komise kulturní a sportovní Rady obce Soběšovice ze dne 24.10.2016
schvaluje
seznam plánovaných akcí na rok 2017
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ukládá
zapracovat finanční náklady akcí roku 2017 do rozpočtu obce na rok 2017
_____________________________________________________________________________________
570/48/2016 – Obec Soběšovice – Smlouva – byt v DPS_______________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
projevený zájem p. Slívové Drahomíry a p. Nytrové Libuše o umístění v DPS do volné
bytové jednotky o velikosti 1+kk
schvaluje
výběr žadatele o přidělení bytové jednotky v DPS o velikosti 1+kk, a to p. Slívovou
Drahomíru.
ukládá
1. zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli
T: ihned
Z: starosta
2. připravit nájemní smlouvu na příští jednání Rady obce Soběšovice.
T: 30.11.2016
Z: starosta
_____________________________________________________________________________________
571/48/2016 - Obec Soběšovice – Strategický plán rozvoje obce_______________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh strategického plánu rozvoje obce Soběšovice
ukládá
předložit na zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
T: 14.12.2016
Z: starosta
_____________________________________________________________________________________
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572/48/2016 – Myslivecký spolek Hráz Soběšovice – Žádost o poskytnutí dotace_________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost Mysliveckého spolku Hráz Soběšovice, 739 22 Soběšovice čp. 242 o poskytnutí
dotace
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice čp.
10 a Mysliveckého spolku HRÁZ Soběšovice, 739 22 Soběšovice čp. 242, a to na základě
schváleného rozpočtu obce na rok 2016 ve výši 10.000,- Kč.
pověřuje
starostu obce Soběšovice podpisem smlouvy.

T: ihned
Z: starosta
____________________________________________________________________________________
573/48/2016 – Změna termínů konání schůze Rady obce Soběšovice____________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
změnu termínů konání schůze Rady obce Soběšovice, a to z 14.12.2016 na 30.11.2016
_____________________________________________________________________________________
574/48/2016 – Cenová nabídka na údržbu komunikací v roce 2017_____________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí

-

cenové nabídky na zimní údržbu firem Technické služby Havířov, a.s., Karvinská 66/1461,
Havířov a Slavomíra Kulhánka, Horní Domaslavice čp. 69, 739 51 Horní Domaslavice ve
výši :
Technické služby Havířov, a.s., Karvinská 66/1461, Havířov
struska pro chodníky i komunikace
402,- Kč/t
velká vozidla
1.260,-Kč/hod.
Slavomír Kulhánek, Horní Domaslavice čp. 69, 739 51 Horní Domaslavice
posyp cest
600,- Kč/hod. bez DPH
schvaluje

-

výběr poskytovatele služeb na údržbu komunikací v roce 2017, a to :
Slavomíra Kulhánka, Horní Domaslavice čp. 69, 739 51 Horní Domaslavice
posyp cest
600,- Kč/hod. bez DPH – do 30.04.2017
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-

kosení podél cest
frézování příkop
čistění příkop bagrem

600,- Kč/hod. bez DPH – do 31.12.2017
750,- Kč/hod. bez DPH – do 31.12.2017
600,- Kč/hod. bez DPH – do 31.12.2017

-

AGRO – DOMINIK, spol. s r.o., Žermanice čp. 91, 739 37 Žermanice
odhrnování sněhu bez posypu
600,- Kč/hod. bez DPH – do 31.12.2017
ukládá

1. uzavřít smlouvy o provádění služeb
T: ihned
Z: starosta
2. zajistit nabídky na zimní posyp 2017/2018
T: 9/2017
Z: starosta
pověřuje
starostu obce podpisem smluv
_____________________________________________________________________________________
575/48/2016 – Cenová nabídka na administraci výběrového řízení na zhotovení projektové
dokumentace___________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku na administraci výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace
pro akci „Cyklistická stezka okolo vodní nádrže Žermanice-část Soběšovice“ fy TISPOL,
s.r.o., Třanovice čp.1, 739 53 Třanovice
schvaluje
cenovou nabídku ve výši 16.000,- Kč bez DPH na administrace výběrového řízení na
zhotovení projektové dokumentace pro akci „Cyklistická stezka okolo vodní nádrže
Žermanice-část Soběšovice“
ukládá
objednat administraci výběrového řízení
T: ihned
Z: starosta
_____________________________________________________________________________________
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576/48/2016 – Nastoupení náhradníka a rezignace na funkci člena Komise stavební, životního
prostředí a rekreace Rady obce Soběšovice_____ _____________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
1. zánik mandátu člena Zastupitelstva obce Soběšovice pana Stanislava Hrabce z volební
strany KDU-ČSL ke dni 23.11.2016.
2. rezignaci na funkci člena Komise stavební, životního prostředí a rekreace pana
Stanislava Hrabce ke dni 23.11.2016.
osvědčuje
že dnem 24.11.2016 se stane členem Zastupitelstva obce Soběšovice Ing. Ladislav
Zahradníček z volební strany KDU-ČSL
ukládá
předat osvědčení o vzniku mandátu člena Zastupitelstva obce Soběšovice Ing. Ladislavu
Zahradníčkovi
T: do 8.12.2016
Z: starosta
_____________________________________________________________________________________

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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