USNESENÍ
52. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 1.2.2017 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

_________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 26/2017
V Soběšovicích dne 2.2.2017
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
52. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 1.2.2017

________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
618/52/2017 – Program 52. schůze Rady obce Soběšovice
620/52/2017 – p………….. - Smlouvy o nájmu hrobového místa
621/52/2017 – ČSAD Frýdek-Místek - Dodatek č. 9 Smlouvy o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě
622/52/2017 – Obec Soběšovice - Smlouva – byt č.12 v DPS
623/52/2017 – Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s.- Žádost o finanční prostředky
pro službu osobní asistence
624/52/2017 – Obec Soběšovice – Záměr pronájmu komerčních prostor v 1 NP objektu Nová
Husarůvka
625/52/2017 – Obec Soěbšovice - Pasport dopravního značení
626/52/2017 – Obec Soběšovice – Podmínky VŘ na zhotovitele projektové dokumentace pro
stavební povolení cyklostezky okolo VN Žermanice – část Soběšovice
627/52/2017 – p………….. - Smlouvy o nájmu hrobového místa
628/52/2017 – Římskokatolická farnost Domaslavice – Žádost
629/52/2017 – ČEZ DISTRIBUCE, a.s. – Žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného
břemene- služebnosti
630/52/2017 – p………….. - Smlouvy o nájmu hrobového místa
633/52/2017 – Obec Soběšovice – Výběrové řízení na „BRKO“ v roce 2017
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
619/52/2017 – Kontrola plnění usnesení
622/52/2017 – Obec Soběšovice - Smlouva – byt č.12 v DPS
623/52/2017 – Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s.- Žádost o finanční prostředky
pro službu osobní asistence
629/52/2017 – ČEZ DISTRIBUCE, a.s. – Žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného
břemene- služebnosti
631/52/2017 – Zdeněk Hrabec – Žádost
632/52/2017 – Ivo Hradil, VODOPROJEKT–Cenová nabídka na zpracování projektové
dokumentace
634/52/2017 – ZŠ a MŠ Soběšovice - Zápis ze schůze Školské rady při ZŠ a MŠ Soběšovice
635/52/2017 – VKS Havířov, s.r.o., - Cenová nabídka na opravu střechy v DPS
Rada obce j m e n u j e :
626/52/2017 – Obec Soběšovice – Podmínky VŘ na zhotovitele projektové dokumentace pro
stavební povolení cyklostezky okolo VN Žermanice – část Soběšovice
Rada obce s t a n o v u j e :
624/52/2017 – Obec Soběšovice – Záměr pronájmu komerčních prostor v 1 NP objektu Nová
Husarůvka
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Rada obce u k l á d á :
620/52/2017 – p………….. - Smlouvy o nájmu hrobového místa
622/52/2017 – Obec Soběšovice - Smlouva – byt č.12 v DPS
623/52/2017 – Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s.- Žádost o finanční prostředky
pro službu osobní asistence
624/52/2017 – Obec Soběšovice – Záměr pronájmu komerčních prostor v 1 NP objektu Nová
Husarůvka – bod 1,2,3
625/52/2017 – Obec Soběšovice - Pasport dopravního značení
626/52/2017 – Obec Soběšovice – Podmínky VŘ na zhotovitele projektové dokumentace pro
stavební povolení cyklostezky okolo VN Žermanice – část Soběšovice
627/52/2017 – p………….. - Smlouvy o nájmu hrobového místa
628/52/2017 – Římskokatolická farnost Domaslavice – Žádost
629/52/2017 – ČEZ DISTRIBUCE, a.s. – Žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného
břemene- služebnosti
630/52/2017 – p………….. - Smlouvy o nájmu hrobového místa
631/52/2017 – Zdeněk Hrabec – Žádost
632/52/2017 - Ivo Hradil, VODOPROJEKT–Cenová nabídka na zpracování projektové
dokumentace – bod č. 1,2
633/52/2017 – Obec Soběšovice – Výběrové řízení na „BRKO“ v roce 2017
Rada obce p o v ě ř u j e :
621/52/2017 – ČSAD Frýdek-Místek - Dodatek č. 9 Smlouvy o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě
622/52/2017 – Obec Soběšovice - Smlouva – byt č.12 v DPS
629/52/2017 – ČEZ DISTRIBUCE, a.s. – Žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného
břemene- služebnosti
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USNESENÍ
52. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 1.2.2017
___________________________________________________________________________________
618/52/2017 – Program 52. schůze Rady obce Soběšovice_________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 52. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 1.2.2017
_________________________________________________________________________________
619/52/2017 – 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 - p………….. – 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 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
574/48/2016 - Cenová nabídka na údržbu komunikací v roce 2017- bod 2
615/51/2017 - Obec Soběšovice – Informativní zpráva o probíhajících akcích
616/51/2017 - Obec Soběšovice – Pořízení samojízdné sekačky
vypouští ze sledování splněné úkoly:
597/51/2017 - p………….. – Žádost o přidělení bytu v DPS
599/51/2017 - Obec Soběšovice – Byt č. 12 v DPS
602/51/2017 - Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s. – Žádost o finanční
prostředky pro službu osobní asistence
603/51/2017 - Rostislav Černoch – Žádost o vstup na pozemek
604/51/2017 - Smlouva o nájmu hrobového místa
605/51/2017 - Smlouva o nájmu hrobového místa
607/51/2017 - Obec Soběšovice – Uzavření dohod o provedení práce na rok 2017
608/51/2017 - Spolek Lungta – Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“
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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
___________________________________________________________________________________
620/52/2017 – p………….. - Smlouvy o nájmu hrobového místa_______________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa č. 18/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739 22
Soběšovice čp. 10 a p………….., 739 38 Dolní Domaslavice čp. 266
ukládá
uzavřít smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 18/H mezi Obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice čp. 10 a p………….., 739 38 Dolní Domaslavice čp. 266
T: ihned
Z: starosta, Popovičová
___________________________________________________________________________________
621/52/2017 – ČSAD Frýdek-Místek - 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 74300 Kč.
3. Dle článku VI., smlouvy se stanovuje výše záloh, které uhradí objednatel na sjednanou
částku na bankovní účet dopravce ve výši ¼ roční částky dle bodu 3.tohoto článku
v těchto termínech:
k 15. 2. 2017, k 31. 5. 2017, k 10. 7. 2017, k 10. 10. 2017
pověřuje
starostu obce podpisem Dodatku č. 9
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
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622/52/2017 – Obec Soběšovice - Smlouva – byt č.12 v DPS_________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
odstoupení od připravované nájemní smlouvy na byt č. 12 2 v DPS od vybraných
uchazečů p………….. a p…………..
schvaluje
1. výběr nového žadatele o přidělení bytové jednotky v DPS o velikosti 2 + kk, a to :
p………….., bytem ………….. 739 22 Soběšovice
2. nájemní smlouvu o nájmu bytu č. 12 po obdržení kladného stanoviska lékaře
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadatelům
T: ihned
Z: starosta
pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy
T: 15.2.2017
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
623/52/2017 – Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s.- Žádost o finanční prostředky pro
službu osobní asistence___________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
jméno klienta, kterému mají být finanční prostředky poskytnuty
schvaluje
finanční dar ve výši 10.000,- Kč.
ukládá
vyplatit finanční prostředky dle rozhodnutí rady
T: ihned
Z: starosta,
Popovičová
___________________________________________________________________________________
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624/52/2017 – Obec Soběšovice – Záměr pronájmu komerčních prostor v 1 NP objektu Nová
Husarůvka______________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
záměr obce Soběšovice pronajmout nebytové prostory v objektu Nová Husarůvka čp. 10
na pozemku p.č. 371 v k.ú. Horní Soběšovice od 1. dubna 2017, a to :
- komerční prostory v 1. NP (bývalá pošta), o celkové výměře 63,3 m2. Součástí je WC
a umyvadlo. Vstup do prostor je z hlavní vstupní haly nebo z rampy, parkování u
objektu. Dále je možné využít za úplatu WC ve vstupní hale.
stanovuje
podmínky pronájmu nebytových prostor, a to :
1. prostory vhodné pro podnikání v oblasti služeb, kanceláře, případně jako sklad.
Nejsou určeny jako výrobna zatěžující okolí hlukem, či herna.
2. doba pronájmu :
doba neurčitá
3. minimální výše nájmu :
1700 Kč/měsíc + DPH + zálohy na energie
Platba záloh na energie se skládá z částek:
- vytápění 1000 Kč/měsíc,
- voda 100 Kč/měsíc,
- elektrická energie není součástí plateb-nájemce řeší individuálně
4. termín pro podání nabídek:
do 1. března 2017 do 15.00 hod.
5. obálky s nabídkou označit :
- levý horní roh: „Pronájem – PROSTORY Nová Husarůvka“- NEOTVÍRAT“
- pravý horní roh: „Jméno a adresa zájemce“
6. bližší informace ohledně záměru poskytne: Starosta Obce Soběšovice, telefonní číslo:
724 178 724 emailová adresa : starosta@sobesovice.cz
ukládá
1. zveřejnit schválený záměr pronájmu na úřední desce Obecního úřadu Soběšovice
a na webových stránkách obce.
2. o záměru pronájmu informovat obce Mikroregionu Žermanické a Těrlické
přehrady
3. podat inzerci týkající se záměru pronájmu v min. 2 inzertních novinách
T: 6.2. 2017
Z: starosta,
Valošková
___________________________________________________________________________________
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625/52/2017 – Obec Soběšovice - Pasport dopravního značení______________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích zpracovaný Jiřím
Břenkem, Na Obecní 1528/10, Ostrava –Hrabůvka
ukládá
předložit zpracovaný návrh na Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy.
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
626/52/2017 – Obec Soběšovice – Podmínky VŘ na zhotovitele projektové dokumentace pro
stavební povolení cyklostezky okolo VN Žermanice – část Soběšovice_____________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
podmínky pro vyhlášení VŘ
jmenuje
komisi pro otevírání obálek ve složení: Ivo Dominík, Petr Voznica, Ing. Tomáš Wunsch,
Václav Zahraj a Ing. Boris Guziur
ukládá
oslovit minimálně 3 společnosti k předložení nabídek s termínem do 28.2.2017
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
627/52/2017 – p………….._- Smlouvy o nájmu hrobového místa______________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa č. 101/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739 22
Soběšovice čp. 10 a p………….., bytem ………………….. Havířov,
ukládá
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uzavřít smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 101/H mezi Obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice čp. 10 a p………….., bytem …………………Havířov,
T: ihned
Z: starosta
Popovičová
___________________________________________________________________________________
628/52/2017 – Římskokatolická farnost Domaslavice – Žádost_______________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
prominutí platby za pronájem sálu v objektu Nová Husarůvka na akci „Farní ples“, který
se koná 18. 2. 2017 s tím, že náklady za spotřebovanou energii budou hrazeny dle ceníku
nájmu sálu obce Soběšovice v plné výši
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
629/52/2017 – ČEZ DISTRIBUCE, a.s. – Žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti_____________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na stavbu
Soběšovice – p………….., přeložka NN
schvaluje
žádost o podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na stavbu
Soběšovice – p………….., přeložka NN
ukládá
informovat žadatele
pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
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630/52/2017 – p………….. - Smlouvy o nájmu hrobového místa____________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa č. 212-213/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739
22 Soběšovice čp. 10 a p………….., bytem ………………… Soběšovice
ukládá
uzavřít smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 212-213/H mezi Obcí Soběšovice, 739
22 Soběšovice čp. 10 a p………….., bytem ………………… Soběšovice
T: ihned
Z: starosta, Popovičová
___________________________________________________________________________________
631/52/2017 – Zdeněk Hrabec – Žádost__________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o zakoupení elektrické závory do vjezdu Kempu pod Husarůvkou
ukládá
oslovit další dodavatele
T: 1.3.2017
Z: místostarosta
___________________________________________________________________________________
632/52/2017 – Ivo Hradil, VODOPROJEKT–Cenová nabídka na zpracování projektové
dokumentace___________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku za zpracování projektové dokumentace na akci „Rozšíření splaškové
kanalizace Soběšovice, oblast Krosov“
ukládá
1. vyžádat cenovou nabídku na etapizaci projektové dokumentace dle výškových poměrů
v území
2. oslovit další min. 2 firmy o předložení cenových nabídek, včetně referencí.
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
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633/52/2017 – Obec Soběšovice – Výběrové řízení na „BRKO“ v roce 2017____________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
vyhlášení výběrové řízení na svoz a uložení biologicky rozložitelného odpadu- „BRKO“
pro rok 2017, a to za podmínek: objem: cca 200 t/rok období : 4-11/2017
perioda svozu: 1x týdně
forma sběru: pytle stanovit cenu celkem za svoz a uložení včetně všech nákladů za 1 t
a) termín pro podání nabídek: do 15. února 2017 do 16.00 hod.
b) obálky s nabídkou označit: - levý horní roh: „BRKO 2017“-NEOTVÍRAT“ - pravý
horní roh: „Jméno a adresa zájemce“
c) bližší informace poskytne: Starosta Obce Soběšovice, telefonní číslo: 724 178 724,
emailová adresa : starosta@sobesovice.cz
ukládá
oslovit minimálně 3 firmy na svoz a uložení biologicky rozložitelného odpadu - „BRKO“
pro rok 2017 dle podmínek stanovených Radou obce Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
634/52/2017 – ZŠ a MŠ Soběšovice - Zápis ze schůze Školské rady při ZŠ a MŠ Soběšovice_______
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zápis ze schůze Školské rady při ZŠ a MŠ Soběšovice, konané dne 30.1.2017.
___________________________________________________________________________________
635/52/2017 – VKS Havířov, s.r.o., - Cenová nabídka na opravu střechy v DPS________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku fy VKS Havířov, s.r.o., Těšínská 222, 739 34 Šenov na opravu střechy
v DPS.
___________________________________________________________________________________

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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