USNESENÍ
51. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 18.1.2017 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

_________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 21/2017
V Soběšovicích dne 19.1.2017
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
51. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 18.1.2017

________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
595/51/2017 – Program 51. schůze Rady obce Soběšovice
598/51/2017 – ČSAD Havířov - Dodatek č. 9 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě
599/51/2017 – Obec Soběšovice - Smlouva – byt č.12 v DPS
600/51/2017 – Obec Soběšovice - Aktualizace směrnice při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
603/51/2017 – Michal Černoch – Žádost o vstup na pozemek
604/51/2017 – Miroslava Oborná – Smlouva o nájmu hrobového místa
605/51/2017 – Ivana Sikorová – Smlouva o nájmu hrobového místa
606/51/2017 – ZO ČSV Dolní Domaslavice: Žádost o poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva
607/51/2017 – Obec Soběšovice – Uzavření dohod o provedení práce v roce 2017
610/51/2017 – Klub důchodců Soběšovice: Žádost o poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva
613/51/2017 – OTIS a.s. – Nákladní výtah v objektu Nová Husarůvka
614/51/2017 – LDF Rožnov a.s. – Žádost o povolení vstupu na pozemek
616/51/2017 – Obec Soběšovice – Pořízení samojízdné sekačky
Rada obce n e s c h v a l u j e :
608/51/2017 – Spolek Lungta – Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“
609/51/2017 – SMO ČR a Arcibiskupství pražské – Žádost o příspěvek
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
596/51/2017 – Kontrola plnění usnesení
597/51/2017 – Anna a Jaromír Vyoralovi - Žádost o přidělení bytové jednotky v DPS
599/51/2017 – Obec Soběšovice - Smlouva – byt č.12 v DPS
601/51/2017 – Krajský úřad MSK- Konečná výše poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu
pro oblast školství v r. 2016
602/51/2017 – Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s.- Žádost o finanční prostředky pro
službu osobní asistence
611/51/2017 – Obec Soběšovice – Záměr pronájmu komerčních prostor v 1 NP objektu Nová
Husarůvka
612/51/2017 – Obec Soběšovice – Záměr pronájmu obecního bytu v 2 NP objektu Nová Husarůvka
613/51/2017 – OTIS a.s. – Nákladní výtah v objektu Nová Husarůvka
615/51/2017 – Obec Soběšovice – Informativní zpráva o probíhajících akcích
617/51/2017 – Obec Soběšovice – Informativní zpráva o dotačních možnostech
Rada obce u k l á d á :
597/51/2017 – Anna a Jaromír Vyoralovi - Žádost o přidělení bytové jednotky v DPS- 1,2
599/51/2017 – Obec Soběšovice - Smlouva – byt č.12 v DPS
602/51/2017 – Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s.- Žádost o finanční prostředky službu
osobní asistence
603/51/2017 – Michal Černoch – Žádost o vstup na pozemek
604/51/2017 – Miroslava Oborná – Smlouva o nájmu hrobového místa
605/51/2017 – Ivana Sikorová – Smlouva o nájmu hrobového místa
607/51/2017 – Obec Soběšovice – Uzavření dohod o provedení práce v roce 2017
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608/51/2017 – Spolek Lungta – Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“
611/51/2017 – Obec Soběšovice – Záměr pronájmu komerčních prostor v 1 NP objektu Nová
Husarůvka
612/51/2017 – Obec Soběšovice – Záměr pronájmu obecního bytu v 2 NP objektu Nová Husarůvka
613/51/2017 – OTIS a.s. – Nákladní výtah v objektu Nová Husarůvka
614/51/2017 – LDF Rožnov a.s. – Žádost o povolení vstupu na pozemek
615/51/2017 – Obec Soběšovice – Informativní zpráva o probíhajících akcích
616/51/2017 – Obec Soběšovice – Pořízení samojízdné sekačky
Rada obce p o v ě ř u j e :
598/51/2017 – ČSAD Havířov - Dodatek č. 9 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě
599/51/2017 – Obec Soběšovice - Smlouva – byt č.12 v DPS
606/51/2017 – ZO ČSV Dolní Domaslavice: Žádost o poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva
610/51/2017 – Klub důchodců Soběšovice: Žádost o poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva
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USNESENÍ
51. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 18.1.2017
___________________________________________________________________________________
595/51/2017 – Program 51. schůze Rady obce Soběšovice_________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 51. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 18.1.2017
_________________________________________________________________________________
596/51/2017 – 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 2
509/43/2016 - Stanovení pravidel provozu vodních skútrů na Žermanické přehradě
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 Soběšovicebod 1, 3
524/44/2016 - Ludmila Šabatová - Návrh na pořízení změny územního plánu - bod 1, 2
525/44/2016 - Josef Zouhar a Jana Krainová - Návrh na pořízení změny územního
plánu - bod 1, 2
526/44/2016 - Lukáš Školoud - Návrh na pořízení změny územního plánu - bod 1, 2
527/44/2016 - Taťána Glacnerová - Návrh na pořízení změny územního plánu-bod 1, 2
528/44/2016 - Jana Skoczová -Návrh na pořízení změny územního plánu - bod 1, 2
529/44/2016 - Emma Kubášková -Návrh na pořízení změny územního plánu - bod 1, 2
533/44/2016 - Zdeněk Hrabec - Žádost o změnu užívání provozovny
574/48/2016 - Cenová nabídka na údržbu komunikací v roce 2017- bod 2
vypouští ze sledování splněné úkoly:
511/43/2016 - Cenové nabídky na zpracování průkazů energetické náročnosti budov v
majetku obce Soběšovice – bod 2
565/48/2016 - Tomáš Menoušek – Žádost o udělení výjimky či zařazení do obecní
vyhlášky – bod 1
566/48/2016 - ZO ČSV Dolní Domaslavice – Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Soběšovice – bod 2
568/48/2016 - ČSOP ZO Nový Jičín – Žádost o dotaci – bod 2
571/48/2016 - Obec Soběšovice – Strategický plán rozvoje obce
580/49/2016 - René Kliský - Smlouva o nájmu hrobového místa
581/49/2016 - Zápis z průběhu jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce
Soběšovice
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583/49/2016 - Charita Český Těšín - Žádost o dotaci
584/49/2016 - Aktualizace směrnice při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
585/49/2016 - Cenová nabídka na úpravu topení objektu Nová Husarůvka
587/49/2016 - OZV Obce Soběšovice č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
592/50/2016 - Nastoupení náhradníka
___________________________________________________________________________________
597/51/2017 – Anna a Jaromír Vyoralovi - Žádost o přidělení bytové jednotky v DPS___________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost manželů Anny a Jaromíra Vyoralových, Soběšovice čp. 132 o přidělení bytové
jednotky v DPS
ukládá
1. zařadit žádost manželů Anny a Jaromíra Vyoralových, Soběšovice čp. 132 do seznamu
žadatelů o přidělení bytové jednotky v DPS.
2. zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadatelům.
T: ihned
Z: Starosta
___________________________________________________________________________________
598/51/2017 – ČSAD Havířov - Dodatek č. 9 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě________________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
Dodatek č. 9 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě,
kterým se mění :
1. dle článku IV., odst.1 Smlouvy se pro období od 1.1.2017 do 31.12. 2017 věcně
vymezuje rozsah závazku veřejné služby na území obce Soběšovice přílohou č. 1
2. dle článku V., smlouvy se stanovuje výše prokazatelné ztráty pro období od 1.1.2017 do
31.12.2017 dle přílohy č.2 na 55 955,- Kč.
pověřuje
starostu obce podpisem Dodatku č. 9
T: ihned
Z: Starosta
___________________________________________________________________________________
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599/51/2017 – Obec Soběšovice - Smlouva – byt č. 12 v DPS_________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
projevený zájem p. Kovářové Věry, p. Nytrové Libuše, manž. Heleny a Bohumíra
Nepevných a manž. Anny a Jaromíra Vyoralových o umístění v DPS do volné bytové
jednotky o velikosti 2 + kk
schvaluje
1. výběr žadatele o přidělení bytové jednotky v DPS o velikosti 2 + kk, a to :
manž. Anně a Jaromíru Vyoralovým
2. nájemní smlouvu o nájmu bytové jednotky č. 12 po obdržení kladného stanoviska
lékaře.
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadatelům
T: ihned
Z: starosta
pověřuje
starostu obce Soběšovice podpisem nájemní smlouvy
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
600/51/2017 – Obec Soběšovice - Aktualizace směrnice při zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu________________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
návrh směrnice Obce Soběšovice o postupu při zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu
___________________________________________________________________________________
601/51/2017 – Krajský úřad MSK- Konečná výše poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu
pro oblast školství v r. 2016________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu, týkající se konečné výše poskytnutých prostředků ze státního
rozpočtu pro oblast školství v roce 2016
___________________________________________________________________________________
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602/51/2017 – Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s.- Žádost o finanční prostředky pro
službu osobní asistence___________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o finanční prostředky pro službu osobní asistence
ukládá
zjistit u žadatele jméno klienta, pro kterého budou finanční prostředky poskytnuty.
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
603/51/2017 – Michal Černoch – Žádost o vstup na pozemek________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
žádost o vstup na pozemek parc.č. 119/2 v k.ú. Dolní Soběšovice žadatele Michala
Černocha za podmínek:
1. zahájení a ukončení prací nahlásit na OÚ Soběšovice
2. po ukončení prací uvést parc. č. 119/2 v k.ú. Dolní Soběšovice do původního stavu,
včetně zatravnění a předání zástupci obce
3. vstup v době vegetačního klidu, tj. v období od října do března.
4. platnost povolení o vstupu na pozemek parc. č. 119/2 v k.ú. Dolní Soběšovice se
uděluje do 12/2018.
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli.
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
604/51/2017 – Miroslava Oborná – Smlouva o nájmu hrobového místa_______________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa č. 61/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739 22
Soběšovice čp. 10 a p. Miroslavou Obornou 739 22 Soběšovice čp. 200
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ukládá
uzavřít smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 61/H mezi mezi Obcí Soběšovice, 739
22 Soběšovice čp. 10 a p. Miroslavou Obornou, 739 22 Soběšovice čp. 200
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
605/51/2017 – Ivana Sikorová – Smlouva o nájmu hrobového místa __________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa č. 62/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice čp. 10 a p. Ivanou Sikorovou, 739 22 Soběšovice čp. 58
ukládá
uzavřít smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 62/H mezi Obcí Soběšovice 739 22
Soběšovice čp. 10 a p. Ivanou Sikorovou, 739 22 Soběšovice čp. 58
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
606/51/2017 – ZO ČSV Dolní Domaslavice: 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 ZO ČSV Dolní Domaslavice, 739 39 Lučina čp. 1, a to na základě schváleného
rozpočtu obce na rok 2017 ve výši 4.600,- Kč.
pověřuje
starostu obce Soběšovice podpisem smlouvy.
___________________________________________________________________________________
607/51/2017 – Obec Soběšovice – Uzavření dohod o provedení práce v roce 2017_______________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
1. uzavření dohod o provedení práce v roce 2017 k zajištění:
a) vedení kroniky obce
b) správa hřbitova
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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 2017 v celkovém rozsahu 100,00 hodin,
b) mezi Obcí Soběšovice a paní Jiřinou Chrobokovou, Soběšovice 16, správa hřbitova,
za rok 2017 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 2017 v celkovém rozsahu 100,00 hodin,
b) mezi Obcí Soběšovice a paní Jiřinou Chrobokovou, Soběšovice 16, správa hřbitova,
za rok 2017 v celkovém rozsahu 300 hodin.
T: průběžně v roce 2017
Z: starosta, Popovičová
___________________________________________________________________________________
608/51/2017 – Spolek Lungta – Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“______________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
neschvaluje
připojení Obce Soběšovice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení
tibetské vlajky dne 10.3.2016 na budově Obecního úřadu Soběšovice
ukládá
zaslat stanovisko Rady obce Soběšovice Spolku Lungta.
Z: starosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
609/51/2017 – SMO ČR a Arcibiskupství pražské – Žádost o příspěvek_______________________
Rada obce Soběšovice
neschvaluje
dar ve výši 888,- Kč, což představuje požadovanou 1,- Kč na občana obce dle dopisu
SMO ČR a Arcibiskupství pražského.
___________________________________________________________________________________
610/51/2017 – Klub důchodců Soběšovice: Žádost o poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva__
Rada obce Soběšovice
schvaluje

8
USNESENÍ
z 51. schůze Rady obce Soběšovice
konané dne 18.1.2017

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice
čp. 10 a Klubem důchodců Soběšovice., 739 22 Soběšovice čp. 97, a to na základě
schváleného rozpočtu obce na rok 2017 ve výši 10.000,- Kč.
pověřuje
starostu obce Soběšovice podpisem smlouvy.
___________________________________________________________________________________
611/51/2017 – Obec Soběšovice – Záměr pronájmu komerčních prostor v 1 NP objektu Nová
Husarůvka______________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
záměr obce Soběšovice pronajmout nebytové prostory v objektu Nová Husarůvka čp. 10
na pozemku p.č. 371 v k.ú. Horní Soběšovice.
ukládá
připravit podmínky a možnosti využití nabízených prostor
T: 1.2.2017
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
612/51/2017 – Obec Soběšovice – Záměr pronájmu obecního bytu v 2 NP objektu Nová
Husarůvka______________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
záměr obce Soběšovice pronajmout bytovou jednotku v 2. NP v objektu Nová
Husarůvka, Soběšovice čp. 10 na pozemku parc.č. 371 v k.ú. Horní Soběšovice
ukládá
připravit podmínky a výši zálohových plateb za nabízené prostory
T: 1.2.2017
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
613/51/2017 – OTIS a.s. – Nákladní výtah v objektu Nová Husarůvka________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
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informativní zprávu společnosti OTIS a.s., týkající se obnovení servisu a provozu
nákladního výtahu v objektu Nová Husarůvka
schvaluje
zajištění duplikátu provozní dokumentace
ukládá
zajistit duplikát provozní dokumentace
T: ihned
Z: místostarosta
___________________________________________________________________________________
614/51/2017 – LDF Rožnov a.s. – Žádost o povolení vstupu na pozemek_______________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
vstup na pozemky p. č. 461/1 a 459/4, oba v k.ú. Pitrov a možnost skládkovat vytěžené
dříví na okraji pozemku p.č. 140/1 v k.ú. Pitrov za podmínek:
1. vstup v době vegetačního klidu, tj. v období od října do března za příznivých
klimatických podmínek (sucho, mráz)
2. zahájení a ukončení prací nahlásit na OÚ Soběšovice.
3. po ukončení prací uvést do původního stavu
ukládá
zaslat žadateli rozhodnutí Rady obce Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
615/51/2017 – Obec Soběšovice – Informativní zpráva o probíhajících akcích__________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávy o probíhajících akcích a to:
1. Projektová dokumentace pro stavební povolení - cyklostezka kolem Žermanické
přehrady
2. Cyklostezka – propojení Žermanické a Těrlické přehrady
3. Územní rozhodnutí – centrum obce
4. Oprava mostku na cestě Pitrov-Těrlicko
5. Opravy místních komunikací, včetně komunikace Pitrov-Těrlicko
6. ZŠ a MŠ Soběšovice – EFEKT 2017
7. Vyhodnocení letní sezony, jednání k provozu vodních skútrů
8. OZV veřejný pořádek – noční klid
9. Pasport dopravního značení
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10. Rekonstrukce anténních rozvodů v DPS a v objektu „Nové Husarůvky“
11. Kanalizace
ukládá
průběžně informovat o průběhu jednotlivých akcí
T: 15.2.2017
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
616/51/2017 – Obec Soběšovice – Pořízení samojízdné sekačky ______________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
pořízení samojízdné sekačky SCAG CHEETAH SCZ52V-730FX dle cenové nabídky fy
Chlebiš, s.r.o. zahradní a komunální technika, Hrnčířská 14, 748 01 Hlučín v hodnotě
300.000,- Kč vč. DPH.
ukládá
zajistit pořízení, dodání a zaškolení obsluhy
T: do 3/2017
Z: místostarosta
___________________________________________________________________________________
617/51/2017 – Obec Soběšovice – Informativní zpráva o dotačních možnostech_________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o dotačních možnostech a podaných žádostech o dotace a to:
1. Podpora obnovy venkova MSK na rok 2017
a) podaná žádost o dotaci na opravu mostku na Pitrově
2. Ministerstvo pro místní rozvoj
a) podaná žádost o dotaci na stavební úpravy márnice
b) podaná žádost o dotaci na opravu místní komunikace
c) podaná žádost o dotaci na opravu sokolovny
3. Ministerstvo životního prostředí
a) podaná žádost o dotaci na pořízení kompostérů
4. Nadace ČEZ – možnost získání dotačních prostředků na akci „Stromy“ – podpora
liniové výsadby
5. Grantový program innogy Gas storage
___________________________________________________________________________________

Tomáš D á m e k
Starosta obce

Petr V o z n i c a
Místostarosta obce
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