USNESENÍ
54. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 1.3.2017 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

_________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 63/2017
V Soběšovicích dne 2.3.2017
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
54. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 1.3.2017

________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
648/54/2017 - Program 54. schůze Rady obce Soběšovice
651/54/2017 - Obec Soběšovice – Cenové nabídky na opravu střechy v DPS
652/54/2017 - TISPOL s.r.o. – Cenová nabídka na administraci výběrového řízení „Rozšíření splaškové
kanalizace v Soběšovicích“
653/54/2017 - Obec Soběšovice – Podmínky VŘ na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební
povolení cyklostezky okolo VN Žermanice-část Soběšovice
659/54/2017 - Obec Soběšovice - Závěrečná inventarizační zpráva o výsledku řádné Inventarizace
majetku obce Soběšovice ke dni 31.12.2016
661/54/2017 - Program 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
662/54/2017 - Obec Soběšovice – Cenová nabídka studie proveditelnosti rozšíření splaškové kanalizace
Rada obce n e s c h v a l u j e :
660/54/2017 – p. ……………….. – Žádost
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
649/54/2017 - Kontrola plnění usnesení
650/54/2017 - Moravia Wood Trading, s.r.o. (Ing. Martin Dobiáš) – Žádost o vyjádření ke stavbě
rodinného domu
651/54/2017 - Obec Soběšovice – Cenové nabídky na opravu střechy v DPS
652/54/2017 - TISPOL s.r.o. – Cenová nabídka na administraci výběrového řízení „Rozšíření splaškové
kanalizace v Soběšovicích“
653/54/2017 - Obec Soběšovice – Podmínky VŘ na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební
povolení cyklostezky okolo VN Žermanice-část Soběšovice
654/54/2017 - Obec Soběšovice-Záměr pronájmu komerčních prostor v 1.P objektu Nová Husarůvka
655/54/2017 - VYKRUT ZAHRADNÍ SLUŽBY a.s. – Sadové úpravy parkoviště Soběšovice
656/54/2017 - ČSAD Frýdek-Místek a.s. – Vyhodnocení ztráty na autobusových linkách za období
leden-prosinec 2016
657/54/2017 - ČSAD Havířov a.s. – Vyúčtování smlouvy ODO na území obce za rok 2016
658/54/2017 – p. …………….. – Podnět k prošetření
660/54/2017 – p. …………….. – Žádost
662/54/2017 - Obec Soběšovice – Cenová nabídka studie proveditelnosti rozšíření splaškové
kanalizace
663/54/2017 - Obec Soběšovice – Rozšíření společenské místnosti v DPS
664/54/2017 - Obec Soběšovice – Zápis a usnesení z 10. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva obce Soběšovice
Rada obce u k l á d á :
650/54/2017 - Moravia Wood Trading, s.r.o. (Ing. Martin Dobiáš) – Žádost o vyjádření ke stavbě
rodinného domu
651/54/2017 - Obec Soběšovice – Cenové nabídky na opravu střechy v DPS
652/54/2017 - TISPOL s.r.o. – Cenová nabídka na administraci výběrového řízení „Rozšíření splaškové
kanalizace v Soběšovicích
653/54/2017 - Obec Soběšovice – Podmínky VŘ na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební
povolení cyklostezky okolo VN Žermanice-část Soběšovice
654/54/2017 - Obec Soběšovice - Záměr pronájmu komerčních prostor v 1.NP objektu Nová Husarůvka
1
USNESENÍ
z 54. schůze Rady obce Soběšovice
konané dne 1.3.2017

658/54/2017 – p. ……………… – Podnět k prošetření
660/54/2017 – p. ………………. – Žádost
662/54/2017 - Obec Soběšovice – Cenová nabídka studie proveditelnosti rozšíření splaškové Kanalizace
663/54/2017 - Obec Soběšovice – Rozšíření společenské místnosti v DPS
664/54/2017 - Obec Soběšovice – Zápis a usnesení z 10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
obce Soběšovice
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USNESENÍ
54. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 1.3.2017
___________________________________________________________________________________
648/54/2017 - Program 54. schůze Rady obce Soběšovice___________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 54. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 1. 3. 2017
___________________________________________________________________________________
649/54/2017 - 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
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 - Ludmila Šabatová - 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
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
632/52/2017 - Ivo Hradil, VODOPROJEKT–Cenová nabídka na zpracování projektové
dokumentace
vypouští ze sledování splněné úkoly:
640/53/2017 – p………….. - Smlouva o nájmu hrobového místa
641/53/2017 – p………….. - Smlouva o nájmu hrobového místa
645/53/2017 – Obec Soběšovice – Výběrové řízení na BRKO v roce 2017
___________________________________________________________________________________
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650/54/2017 - Moravia Wood Trading, s.r.o. (Ing. Martin Dobiáš) – Žádost o vyjádření ke stavbě
rodinného domu_________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu
ukládá
1. předložit k projednání do Komise stavební, životního prostředí a rekreace
2. informovat žadatele o postoupení žádosti
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
651/54/2017 - Obec Soběšovice – Cenové nabídky na opravu střechy v DPS____________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenové nabídky firem:
1. VKS Havířov s.r.o. – dodatek k CN z 25.1.2017 v ceně 136.030,- Kč s DPH za
celkovou opravu střechy
2. Daniel Smažák, Bruzovice čp.259 v ceně 253.374,- Kč s DPH za celkovou opravu
střechy
3. Kamil Sojka, Soběšovice čp. 149 v ceně 38.500,- Kč s DPH - pouze demontáž starého
sádrokartonu, dodávku a montáž nového sádrokartonu
4. Milan Žák – ARTES, Palkovice čp. 29 v ceně 97.829,35 Kč s DPH– oprava střechy
bez oprav sádrokartonu
schvaluje
výběr firmy VKS Havířov, s.r.o. na opravu střechy a sádrokartonových obkladů v DPS
za cenu 136.030,- Kč včetně DPH.
ukládá
objednat a zajistit realizaci díla.
T: ihned
Z: místostarosta obce
___________________________________________________________________________________
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652/54/2017 - TISPOL s.r.o. – Cenová nabídka na administraci výběrového řízení „Rozšíření
splaškové kanalizace v Soběšovicích“________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku na administraci výběrového řízení na zpracování projektové
dokumentace pro akci „Rozšíření splaškové kanalizace v Soběšovicích“ fy TISPOL,
s.r.o., Třanovice čp.1, 739 53 Třanovice
schvaluje
cenovou nabídku ve výši 16.000,- Kč bez DPH na administraci výběrového řízení na
zpracování projektové dokumentace pro akci „Rozšíření splaškové kanalizace v
Soběšovicích“
ukládá
objednat administraci výběrového řízení
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
653/54/2017 - Obec Soběšovice – Podmínky VŘ na zhotovitele projektové dokumentace pro
stavební povolení cyklostezky okolo VN Žermanice-část Soběšovice______________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
sdělení administrátora výběrového řízení fy TISPOL s.r.o., že do stanovené lhůty
21.2.2017 do 9,00 hodin nebyla podána žádná nabídka
schvaluje
úpravu podmínek „Výzvy k předložení cenové nabídky k veřejné zakázce“.
ukládá
oslovit minimálně 3 společnosti k předložení nabídek s termínem do 20.3.2017
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
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654/54/2017 - Obec Soběšovice – Záměr pronájmu komerčních prostor v 1. NP objektu Nová
Husarůvka______________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o výsledku vyhlášeného záměru pronájmu komerčních prostor v 1.
NP objektu Nová Husarůvka s tím, že do stanoveného termínu nikdo cenovou nabídku
nepodal.
ukládá
informovat Zastupitelstvo obce Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
655/54/2017 - VYKRUT ZAHRADNÍ SLUŽBY a.s. – Sadové úpravy parkoviště Soběšovice______
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
nabídku fy VYKRUT ZAHRADNÍ SLUŽBY a.s. na sadové úpravy parkoviště
Soběšovice, které zahrnuje popis navrhovaného řešení a ceny ve dvou variantách.
___________________________________________________________________________________
656/54/2017 - ČSAD Frýdek-Místek a.s. – Vyhodnocení ztráty na autobusových linkách za období
leden-prosinec 2016_______________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
vyhodnocení ztráty na autobusových linkách č. 860365 a 860366 za období ledenprosinec 2016.
___________________________________________________________________________________
657/54/2017 - ČSAD Havířov a.s. – Vyúčtování smlouvy ODO na území obce za rok 2016________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
vyúčtování smlouvy ODO na území obce za rok 2016.
___________________________________________________________________________________
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658/54/2017 - p………….. – Podnět k prošetření_________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
informaci podanou p. ………….., bytem …………, týkající se přerušení dodávky pitné
vody
ukládá
odpovědět žadateli s tím, že tyto záležitosti nutno řešit se správcem a majitelem sítě.
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
659/54/2017 - Obec Soběšovice - Závěrečná inventarizační zpráva o výsledku řádné inventarizace
majetku obce Soběšovice ke dni 31.12.2016__________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku řádné inventarizace majetku obce
Soběšovice ke dni 31.12.2016.
___________________________________________________________________________________
660/54/2017 - p………….. – Žádost___________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o opravu cesty parc. č. 551/10 v k.ú. Horní Soběšovice v majetku České republiky
neschvaluje
žádost o opravu cesty parc. č. 551/10 v k.ú. Horní Soběšovice v majetku České republiky
ukládá
informovat žadatele s tím, že obec nemá záměr žádat v současné době o převod
uvedeného pozemku z majetku České republiky do vlastnictví obce.
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________

7
USNESENÍ
z 54. schůze Rady obce Soběšovice
konané dne 1.3.2017

661/54/2017 - Program 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice_________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 13. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 1. 3. 2017
___________________________________________________________________________________
662/54/2017 – Obec Soběšovice – Cenová nabídka studie proveditelnosti rozšíření splaškové
kanalizace______________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku na zpracování studie proveditelnosti rozšíření splaškové kanalizace
rozdělené na etapy dle spádových oblastí od fy Ivo Hradil – Vodoprojekt, Havlíčkova
1/234, Valašské Meziříčí za cenu 50.000,- Kč
schvaluje
cenovou nabídku na zpracování studie proveditelnosti rozšíření splaškové kanalizace
rozdělené na etapy dle spádových oblastí od fy Ivo Hradil-Vodoprojekt, Havlíčkova
1/234, Valašské Meziříčí
ukládá
objednat zpracování studie proveditelnosti
T: ihned
Z : starosta
___________________________________________________________________________________
663/54/2017 – Obec Soběšovice – Rozšíření společenské místnosti v DPS______________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
požadavek Klubu důchodců Soběšovice na rozšíření „společenské místnosti“ v DPS
ukládá
vyžádat cenovou nabídku na realizaci díla včetně projektové dokumentace.
T: ihned
Z : starosta
___________________________________________________________________________________
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664/54/2017 – Obec Soběšovice – Zápis a usnesení z 10. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva obce Soběšovice_____________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zápis a usnesení z 10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaného dne 23.2.2017
ukládá
předložit na jednání Zastupitelstva obce Soběšovice dne 15.3.2017.
___________________________________________________________________________________

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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