USNESENÍ
5. zasedání Rady obce Soběšovice,
konaného dne 14.1.2015 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 6/2015
V Soběšovicích dne 15.1.2015
Zpracoval : Valošková Petra
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Přehled přijatých usnesení
5. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 14.1.2015

___________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
64/5/2015 – Schválení programu 5. zasedání Rady obce Soběšovice
66/5/2015 – Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - Olga Šnapková
67/5/2015 – Žádost o zveřejnění inzerce ve Zpravodaji obce č. 2/2015 - Miriam Dýrrová_
68/5/2015 – Žádost společnosti NOVPRO F-M, s.r.o. o povolení zvláštního užívání místní
komunikace
69/5/2015 – Žádost o zveřejnění inzerce ve Zpravodaji obce 2/2015- Ing. Markéta
Oborná
71/5/2015 – Záměr Obce Soběšovice pronajmout kemp a parkoviště
72/5/2015 – Zdeněk Rychter – cenová kalkulace odstranění rev.závad + kalkulace
úpravy plynovodu čp. 268 a čp. 10
73/5/2015 – Garant Kontrol – nabídka měření tepla
74/5/2015 – Obec Soběšovice – uzavření dohod o provedení práce v roce 2015
75/5/2015 – Nájem hrobového místa - Jana Pichová
77/5/2015 – Žádost SRPŠ Soběšovice

Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
65/5/2015 – Kontrola plnění úkolů
70/5/2015 – Oznámení o změně ceny vodného a stočného společnosti SmVak, a.s.
76/5/2015 – Žádost o rekonstrukci příjezdové cesty – Radovan Mika
78/5/2015 – Urgence odpovědí - Ing. František Gleta

Rada obce u k l á d á :
66/5/2015 – Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - Olga Šnapková
67/5/2015 – Žádost o zveřejnění inzerce ve Zpravodaji obce č. 2/2015 - Miriam Dýrrová
68/5/2015 – Žádost společnosti NOVPRO F-M, s.r.o. o povolení zvláštního užívání
komunikace
69/5/2015 – Žádost o zveřejnění inzerce ve Zpravodaji obce 2/2015- Ing. Markéta Oborná
70/5/2015 – Oznámení o změně ceny vodného a stočného společnosti SmVak, a.s.
71/5/2015 – Záměr Obce Soběšovice pronajmout kemp a parkoviště
72/5/2015 – Zdeněk Rychter – cenová kalkulace odstranění rev.závad + kalkulace
úpravy plynovodu čp. 268 a čp. 10
73/5/2015 – Garant Kontrol – nabídka měření tepla
74/5/2015 – Obec Soběšovice – uzavření dohod o provedení práce v roce 2015
75/5/2015 – Nájem hrobového místa - Jana Pichová
76/5/2015 – Žádost o rekonstrukci příjezdové cesty – Radovan Mika
78/5/2015 – Urgence odpovědí - Ing. František Gleta
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USNESENÍ
5. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 14.1.2015
___________________________________________________________________________
64/5/2015 – Schválení programu 5. zasedání Rady obce Soběšovice___________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 5. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 14.1.2015.
___________________________________________________________________________
65/5/2015 – Kontrola plnění úkolů______________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů vyplývajících z usnesení schválených Radou obce
Soběšovice.
t rvá
dále na plnění úkolů:
95/3 – Sjednání nápravy pro sezónu 2015 dle připomínek : Zdeněk Hrabec,
739 22 Soběšovice čp. 68.
96/9 – Zájem o koupi pozemků o celkové výměře 2142 m2 u Žermanické
přehrady: PROINGSTA, s.r.o., Lipenská 1170/45, 779 00 Olomouc.
___________________________________________________________________________
66/5/2015 – Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - Olga Šnapková_________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
1. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro uložení splaškové kanalizační
přípojky na parc. č. 331/4, k.ú. Horní Soběšovice, a to mezi Obcí Soběšovice,
739 22 Soběšovice čp.10 a Olgou Šnapkovou, Slovenská čp. 2918/50, 733 01
Karviná-Hranice
2. zřízení služebnosti na parc. č. 331/4, k.ú. Horní Soběšovice za úplatu, a to ve
výši 1.000,- Kč na dobu neurčitou
ukládá
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti s p. Olgou Šnapkovou, Slovenská
čp.2918/50, 733 01 Karviná-Hranice
Z: Starosta, Popovičová
T: leden 2015
___________________________________________________________________________
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67/5/2015 – Žádost o zveřejnění inzerce ve Zpravodaji obce č. 2/2015 - Miriam Dýrrová_
Rada obce Soběšovice
schvaluje
žádost o zveřejnění inzerce p. Miriam Dýrrové ve Zpravodaji obce Soběšovice
č. 2/2015, a to bezúplatně
ukládá
zveřejnit inzerci ve Zpravodaji obce Soběšovice č. 2/2015.
Z: Starosta, Valošková
T: 1.2.2015
___________________________________________________________________________
68/5/2015 – Žádost společnosti NOVPRO F-M, s.r.o. o povolení zvláštního užívání místní
komunikace______________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
zvláštní užívání místní komunikace na parc. č. 667 v k.ú. Horní Soběšovice za
těchto podmínek :
1. oznámit termín realizace na Obecní úřad Soběšovice, Soběšovice čp.10, a to
7 dní před termínem realizace stavby
2. zachování průjezdnosti komunikace ihned po ukončení výkopových prací
ukládá
zaslat odpověď žadateli v souladu s rozhodnutí Rady obce Soběšovice.
Z: Starosta
T: 20.1.2015
___________________________________________________________________________
69/5/2015 – Žádost o zveřejnění inzerce ve Zpravodaji obce 2/2015- Ing. Markéta
Oborná__________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
žádost o zveřejnění inzerce Ing. Markéty Oborné ve Zpravodaji obce Soběšovice
č.2/2015, a to bezúplatně
ukládá
zveřejnit inzerci ve Zpravodaji obce Soběšovice č. 2/2015
Z: Starosta, Valošková
T: leden 2015
___________________________________________________________________________
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70/5/2015 – Oznámení o změně ceny vodného a stočného společnosti SmVak, a.s._______
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
oznámení o změně ceny vodného a stočného společnosti SmVak, a.s. s účinností
od 1.1.2015, a to takto :
Voda pitná (vodné)
34,40 Kč/m3 bez DPH
39,56Kč vč. 15% DPH
Voda odvedená (stočné)
31,88 Kč/m3 bez DPH
36,66Kč vč. 15% DPH
ukládá
zveřejnit oznámení o změně ceny vodného a stočného společnosti SmVak ve
Zpravodaji obce Soběšovice č. 2/2015.
Z: Starosta, Valošková
T: 1.2.2015
___________________________________________________________________________
71/5/2015 - Záměr Obce Soběšovice pronajmout kemp a parkoviště__________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
upřesněný záměr pronájmu Obce Soběšovice pronajmout
1. Kemp „U Majáku“ včetně parkoviště, vše na pozemcích parc. č. 310/2, 310/5,
310/6 a č. st. 227 v k.ú. Horní Soběšovice po dobu 4 let
2. „Parkoviště na CK Juhász“ umístěné na pozemcích ½ z parc. č. 333/1 a na ½
z parc. č. 333/2 v k.ú. Horní Soběšovice po dobu 1 roku
3. Kemp Pod Husarůvkou na pozemcích parc. č. 426/1 a parc. č. 426/6, včetně
sociálního zařízení na pozemku parc. č. st. 690, vše v k.ú. Horní Soběšovice a
parkoviště Pod Husarůvkou na pozemcích parc. č. 426/8 a parc. č. 426/3
v k.ú.Horní Soběšovice po dobu 2 let
4. Stánek na hrázi na pozemcích par. č. st. 78 a parc. č. 112/8 v k.ú- Dolní
Soběšovice a parkoviště na pozemku parc. č. 264 v k.ú. Dolní Soběšovice po
dobu 4 let
za podmínek :
a) doba pronájmu :
1 - 4 roky
b) termín pro podání nabídek :
do 9.2.2015 do 17.00 hod.
c) obálky s nabídkou označit :
- levý horní roh:
„Nabídka pronájmu – NEOTVÍRAT“
- pravý horní roh:
„Jméno a adresa zájemce“
d) bližší informace ohledně záměru poskytne:
Starosta Obce Soběšovice
 telefonní číslo:
724 178 724
 emailová adresa :
starosta@sobesovice.cz
ukládá
1. vyvěsit upřesněný záměr obce Soběšovice na úřední desce obecního úřadu
Z: Starosta, Valošková
T: 21.1. 2015
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2. zveřejnit upřesněný záměr obce Soběšovice ve Zpravodaji obce Soběšovice
č.2/2015
Z: Starosta, Valošková
T: 1.2. 2015
___________________________________________________________________________
72/5/2015 - Zdeněk Rychter – cenová kalkulace odstranění rev.závad + kalkulace
úpravy plynovodu čp. 268 a čp. 10____________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
1. cenovou nabídku fy Zdeněk Rychter, 739 37 Horní Bludovice 399 na
pořízení plynového zařízení kotelny pro objekty Domu s pečovatelskou
službou, 739 22 Soběšovice čp. 262 v cenové nabídce 8.269,- Kč a pro
budovu Obecního úřadu Soběšovice čp. 10 v cenové nabídce 7.209,- Kč
2. cenovou nabídku fy Zdeněk Rychter, 739 37 Horní Bludovice 399 pro
odstranění revizních závad plynového zařízení kotelny pro budovu Obecního
úřadu Soběšovice v ceně 3.985,- Kč
ukládá
objednat pořízení plynového zařízení kotelny a odstranění revizních závad
plynového zařízení kotelny u fy Zdeněk Rychter, 739 37 Horní Bludovice 399,
a to na základě schválené cenové nabídky.
Z: Starosta, Popovičová
T: leden 2015
___________________________________________________________________________
73/5/2015 - Garant Kontrol – nabídka měření tepla________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
cenovou nabídku fy Garant Kontrol, s.r.o., Sušilova 658/7, 708 00 OstravaMariánské Hory na dodávku a montáž pro měření tepla u objektu Soběšovice čp.
10 (Obecní úřad + Infocentrum) ve výši 11.070,- Kč bez DPH s termínem
realizace - 5-6/2015.
ukládá
objednat dodávku a montáž pro měření tepla u fy Garant Control, fy Garant
Kontrol, s.r.o., Sušilova 658/7, 708 00 Ostrava-Mariánské Hory, a to na základě
schválené cenové nabídky.
Z: Starosta, Popovičová
T: 20.1.2015
___________________________________________________________________________
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74/5/2015 - Obec Soběšovice – uzavření dohod o provedení práce v roce 2015__________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
1. Uzavření dohod o provedení práce v roce 2015 k zajištění:
a) vedení kroniky obce,
b) údržba KTV,
c) správa hřbitova.
2. Dohody o provedení práce, s odměnou dle VPP č. 1/2012:
a) mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou, Soběšovice 130, vedení kroniky
obce, za rok 2015 v celkovém rozsahu 100,00 hodin,
b) mezi Obcí Soběšovice a panem Václavem Křístkem, Soběšovice 178, údržba KTV,
za rok 2015 v celkovém rozsahu 300 hodin,
c) mezi Obcí Soběšovice a paní Jiřinou Chrobokovou , Soběšovice 16, správa hřbitova,
za rok 2015 v celkovém rozsahu 300 hodin.
ukládá
uzavřít dohody o provedení práce, s odměnou dle VPP č. 1/2012:
a) mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou, Soběšovice 130, vedení kroniky
obce, za rok 2015 v celkovém rozsahu 100,00 hodin,
b) mezi Obcí Soběšovice a panem Václavem Křístkem, Soběšovice 178, údržba KTV,
za rok 2015 v celkovém rozsahu 300 hodin,
c) mezi Obcí Soběšovice a paní Jiřinou Chrobokovou , Soběšovice 16, správa hřbitova,
za rok 2015 v celkovém rozsahu 300 hodin.
Z: Starosta, Popovičová
T: průběžně v roce 2015

___________________________________________________________________________
75/5/2015 - Nájem hrobového místa - Jana Pichová_____________________ __________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o pronájem hrobového místa č. 81/H mezi Obcí Soběšovice, 73922
Soběšovice čp.10 a paní Janou Pichovou, 739 22 Soběšovice čp.160.
ukládá
uzavřít smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 81/H mezi Obcí Soběšovice,
73922 Soběšovice čp.10 a paní Janou Pichovou, 739 22 Soběšovice čp.160.
Z: Starosta, Popovičová

T: leden 2015
___________________________________________________________________________
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76/5/2015 - Žádost o rekonstrukci příjezdové cesty – Radovan Mika_________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost p. Radovana Miky ze dne 12.1.2015 o zajištění rekonstrukce příjezdové
cesty na parc.č.340/16 v k.ú. Horní Soběšovice
ukládá
1. zajistit vypracování cenové nabídky na rekonstrukci příjezdové cesty na parc.
č.340/16 v k.ú. Horní Soběšovice
2. zaslat odpověď žadateli p. Radovanu Mikovi, a to v souladu s rozhodnutím
Rady obce Soběšovice.
Z: Starosta
T: leden 2015
___________________________________________________________________________
77/5/2015 - Žádost SRPŠ Soběšovice____________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
1. žádost Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Soběšovice, a to o prominutí platby za
pronájem sálu na akci „Školní RETRO ples“ konaný dne 17.1.2015.
2. úhradu nákladů za spotřebovanou energii při pořádání akce „Školní RETRO
ples“ dle ceníku nájmu sálu obce Soběšovice.
___________________________________________________________________________
78/5/2015 - Urgence odpovědí - Ing. František Gleta_______________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
urgenci odpovědi na dotazy Ing. Františka Glety, 739 22 Soběšovice 284
ukládá
odpověď na urgenci Ing. Františka Glety, 739 22 Soběšovice 284.
Z: Starosta
T: 20.1.2015
___________________________________________________________________________

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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