USNESENÍ
61. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 31.5.2017 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

_________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 131/2017
V Soběšovicích dne 1.6.2017
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
61. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 31.5.2017

________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
738/61/2017 - Program 61. schůze Rady obce Soběšovice
739/61/2017 - Ing. Vladislav Bezouška –
1. Žádost o zřízení věcného břemene pro trasu vodovodní přípojky
2. Žádost o zřízení sjezdu
750/61/2017 - Obec Soběšovice – Pasport dopravního značení
752/61/2017 - C.E.I.S. CZ, s.r.o. – Cenová nabídka na zpracování projektové
dokumentace „PD regulace ÚT v budově č.p. 10, Nová Husarůvka“_
753/61/2017 - Obec Soběšovice – Dohoda o změně pracovního poměru a pracovní smlouvy
754/61/2017 - Obec Soběšovice – Program 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Soběšovice
Rada obce n e s c h v a l u j e :
739/61/2017 - Ing. Vladislav Bezouška –
1. Žádost o zřízení věcného břemene pro trasu vodovodní přípojky
2. Žádost o zřízení sjezdu
742/61/2017 - Mgr. Iva Vrobelová – Žádost
744/61/2017 - p. …………… – Podnět pro projednání na veřejném zasedání ZO
751/61/2017 - Tomáš Menoušek – 1. Žádost o pronájem obecních prostor
2. Žádost dočasné uzavření silnice
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
739/61/2017 - Kontrola plnění usnesení
739/61/2017 - Ing. Vladislav Bezouška –
1. Žádost o zřízení věcného břemene pro trasu vodovodní přípojky
2. Žádost o zřízení sjezdu
740/61/2017 - p. …………… – Zrušení žádosti na převedení dvou pozemků
741/61/2017 - Na míru spol. s r.o. – Nabídka –kompostéry
742/61/2017 - Mgr. Iva Vrobelová – Žádost
743/61/2017 - Obec Soběšovice – Zápis z průběhu jednání finančního výboru z 24. 5. 2017
744/61/2017 - p. …………… – Podnět pro projednání na veřejném zasedání ZO
745/61/2017 - Mobilní hospic Strom života – Žádost o podporu
746/61/2017 - Obec Soběšovice – OZV č. 1/2017 o regulaci hlučných činností a nočním klidu
747/61/2017 - Obec Soběšovice – OZV č. 2/2017 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně
tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném
k zajištění veřejného pořádku
748/61/2017 - Obec Soběšovice – OZV č. 3/2017, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška
č. 2/2009 k upevnění veřejného pořádku na území obce Soběšovice
749/61/2017 - p. …………… – Žádost
750/61/2017 - Obec Soběšovice – Pasport dopravního značení
751/61/2017 - Tomáš Menoušek – 1. Žádost o pronájem obecních prostor
2. Žádost dočasné uzavření silnice
752/61/2017 - C.E.I.S. CZ, s.r.o.-Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace „PD
regulace ÚT v budově č.p. 10, Nová Husarůvka“
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Rada obce u k l á d á :
739/61/2017 - Ing. Vladislav Bezouška –
1. Žádost o zřízení věcného břemene pro trasu vodovodní přípojky
2. Žádost o zřízení sjezdu
741/61/2017 - Na míru spol. s r.o. – Nabídka –kompostéry
742/61/2017 - Mgr. Iva Vrobelová – Žádost
743/61/2017 - Obec Soběšovice – Zápis z průběhu jednání finančního výboru z 24. 5. 2017
744/61/2017 - p. …………… – Podnět pro projednání na veřejném zasedání ZO
745/61/2017 - Mobilní hospic Strom života – Žádost o podporu
746/61/2017 - Obec Soběšovice – OZV č. 1/2017 o regulaci hlučných činností a nočním klidu
747/61/2017 - Obec Soběšovice – OZV č. 2/2017 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně
tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném
k zajištění veřejného pořádku
748/61/2017 - Obec Soběšovice – OZV č. 3/2017, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška
č. 2/2009 k upevnění veřejného pořádku na území obce Soběšovice
749/61/2017 - p. …………… – Žádost
750/61/2017 - Obec Soběšovice – Pasport dopravního značení
751/61/2017 - Tomáš Menoušek – 1. Žádost o pronájem obecních prostor
2. Žádost dočasné uzavření silnice
752/61/2017 - C.E.I.S. CZ, s.r.o. – Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace
„PD regulace ÚT v budově č.p. 10, Nová Husarůvka“
Rada obce p o v ě ř u j e :
753/61/2017 - Obec Soběšovice – Dohoda o změně pracovního poměru a pracovní smlouvy
Rada obce r u š í :
740/61/2017 - p. …………… – Zrušení žádosti na převedení dvou pozemků
Rada obce d o p o r u č u j e Zastupitelstvu obce :
746/61/2017 - Obec Soběšovice – OZV č. 1/2017 o regulaci hlučných činností a nočním klidu
747/61/2017 - Obec Soběšovice – OZV č. 2/2017 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně
tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném
k zajištění veřejného pořádku
748/61/2017 - Obec Soběšovice – OZV č. 3/2017, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška
č. 2/2009 k upevnění veřejného pořádku na území obce Soběšovice
749/61/2017 - p. …………… – Žádost

2
USNESENÍ
z 61. schůze Rady obce Soběšovice
konané dne 31.5.2017

USNESENÍ
61. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 31.5.2017
___________________________________________________________________________________
738/61/2017 - Program 61. schůze Rady obce Soběšovice___________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 61. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 31.5. 2017
___________________________________________________________________________________
739/61/2017 - 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
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. … 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
574/48/2016 - Cenová nabídka na údržbu komunikací v roce 2017- bod 2
615/51/2017 - Obec Soběšovice – Informativní zpráva o probíhajících akcích
632/52/2017 - Ivo Hradil, VODOPROJEKT–Cenová nabídka na zpracování projektové
dokumentace
654/54/2017 - Obec Soběšovice - Záměr pronájmu komerčních prostor v 1.NP objektu
Nová Husarůvka
663/54/2017 - Obec Soběšovice - Rozšíření společenské místnosti v DPS
672/55/2017 - Krajský úřad –Moravskoslezský kraj – Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Soběšovice
677/55/2017 - Obec Soběšovice – Zápis Komise stavební, životního prostředí a rekreace
vypouští ze sledování splněné úkoly:
694/56/2017 - p. …………… – Návrh na převedení dvou pozemků ze strany
spoluvlastníků na Obec Soběšovice
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733/60/2017 - Křesťanské společenství – Žádost o smluvní nájemné
734/60/2017 - Richard Mlýnek – Žádost o snížení nájmu
737/60/2017 - Zdeněk Hrabec - Žádost
___________________________________________________________________________________
739/61/2017 - Ing. Vladislav Bezouška –
1. Žádost o zřízení věcného břemene pro trasu vodovodní přípojky
2. Žádost o zřízení sjezdu__________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
1. žádost o zřízení věcného břemene pro trasu vodovodní přípojky z parc. č. 667 na parc. č.
314/49 vše v k. ú. Horní Soběšovice
2. žádost o zřízení sjezdu z pozemku p. č. 667 na p. č. 341/50 vše v k. ú. Horní Soběšovice
schvaluje
zřízení sjezdu z místní komunikace parc. č. 667 na parc. č. 341/50 v k. ú. Horní
Soběšovice
neschvaluje
návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro trasu vodovodní přípojky
z parc. č. 667 na parc. č. 314/49
ukládá
vyžádat novou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na vodovodní přípojku
Z: starosta
T: ihned/21.6.2016
___________________________________________________________________________________
740/61/2017 - p. …………… – Zrušení žádosti na převedení dvou pozemků_______________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zrušení žádosti p. …………… „Návrh na převedení dvou pozemků ze strany
spoluvlastníků na Obec Soběšovice“ ze dne 23. 3. 2017
ruší
usnesení Rady obce Soběšovice č. 694/56/2017 - p. …………… – Návrh na převedení
dvou pozemků ze strany spoluvlastníků na Obec Soběšovice ze dne 5. 4. 2017
___________________________________________________________________________________
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741/61/2017 - Na míru spol. s r.o. – Nabídka –kompostéry__________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
1. informativní zprávu o nepřiznání dotace pro naši obec a možnostech nové vyhlášené
výzvy
2. nabídku zpracovatele předchozí žádosti o dotaci na pořízení kompostérů pro obec
Soběšovice společnosti Na míru, spol. s r.o., na zpracování žádosti o dotaci k záměru
„Pořízení kompostérů pro obec Soběšovice“ a následného monitoringu
ukládá
připravit podklady pro nové podání žádosti
Z: místostarosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
742/61/2017 - Mgr. Iva Vrobelová – Žádost_______________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o snížení nájmu
neschvaluje
žádost o snížení nájmu za pronájem nebytových prostor – restaurace Nová Husarůvka,
Soběšovice čp. 10, Soběšovice, vzhledem k tomu, že nebyly vyčerpány veškeré možnosti
ke snížení nákladů (např. výměna hlavního jističe)
ukládá
informovat žadatele.
Z: starosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
743/61/2017 - Obec Soběšovice – Zápis z průběhu jednání finančního výboru z 24. 5. 2017_______
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zápis z jednání finančního výboru, konaného dne 24. 5. 2017
ukládá
zařadit zápis z Finančního výboru Zastupitelstva obce do návrhu programu 14. zasedání
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Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 14.6.2017
Z: starosta
T: 14. 6. 2017
___________________________________________________________________________________
744/61/2017 - p. …………… – Podnět pro projednání na veřejném zasedání ZO__________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
podnět p. …………… pro projednání na veřejném zasedání ZO
neschvaluje
zařadit na program jednání Zastupitelstva obce Soběšovice podnět p. ……………, kdy
Zastupitelstvo obce Soběšovice na svém 13. zasedání konaném dne 15.3.2017 o návrhu
podaném zastupitelem Ing. Papalou ve stejné věci již jednou rozhodlo a nenastaly v této
věci nové skutečnosti, pro které by měl být podnět Zastupitelstvem obce Soběšovice
znovu projednáván.
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice
Z: starosta
T: 14. 6. 2017
___________________________________________________________________________________
745/61/2017 - Mobilní hospic Strom života – Žádost o podporu______________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o podporu Mobilního hospice Strom života
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli.
Z: starosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
746/61/2017 - Obec Soběšovice – OZV č. 1/2017 o regulaci hlučných činností a nočním klidu_____
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
OZV č. 1/2017 o regulaci hlučných činností a nočním klidu
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ukládá
předložit na 14. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice dne 14. 6. 2017.
doporučuje
Zastupitelstvu obce Soběšovice vydat
OZV č. 1/2017 o regulaci hlučných činností a nočním klidu
Z: starosta
T: 14. 6. 2017
___________________________________________________________________________________
747/61/2017 - Obec Soběšovice – OZV č. 2/2017 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a
ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně
tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném
k zajištění veřejného pořádku______________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
OZV č. 2/2017 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných
kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
ukládá
předložit na 14. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice dne 14. 6. 2017
doporučuje
Zastupitelstvu obce Soběšovice vydat
OZV č. 2/2017 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných
kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
Z: starosta
T: 14. 6. 2017
___________________________________________________________________________________
748/61/2017 - Obec Soběšovice – OZV č. 3/2017, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška
č. 2/2009 k upevnění veřejného pořádku na území obce Soběšovice_______________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
OZV č. 3/2017, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 k upevnění
veřejného pořádku na území obce Soběšovice

7
USNESENÍ
z 61. schůze Rady obce Soběšovice
konané dne 31.5.2017

ukládá
předložit na 14. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice dne 14. 6. 2017
doporučuje
Zastupitelstvu obce Soběšovice zrušit
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 k upevnění veřejného pořádku na území obce
Soběšovice.
Z: starosta
T: 14. 6. 2017
___________________________________________________________________________________
749/61/2017 - p. …………… – Žádost__________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o odkup části pozemku p. č. 310/2 v k. ú. Horní Soběšovice ve vlastnictví obce
Soběšovice a to ve třech navrhovaných variantách
ukládá
předložit na 14. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice dne 14. 6. 2017.
doporučuje
Zastupitelstvu obce Soběšovice neschválit
žádost o odkup části pozemku p. č. 310/2 v k. ú. Horní Soběšovice ve vlastnictví obce
Soběšovice.
Z: starosta
T: 14. 6. 2017
___________________________________________________________________________________
750/61/2017 - Obec Soběšovice – Pasport dopravního značení_______________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenové nabídky na zhotovení dopravního značení firem
1. Petr Dopirák, Brands dopravní značení, Josefa Skupy 1703/2, 708 00 Ostrava-Poruba
2. NVB Line, s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice
3. Technické služby Havířov, a.s., Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov
schvaluje
výběr zhotovitele dle nejnižší cenové nabídky, a to fy Petr Dopirák, Brands dopravní
značení, Josefa Skupy 1703/2, 708 00 Ostrava - Poruba
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ukládá
informovat žadatele a zajistit realizaci.

Z: starosta
T: 30. 6. 2017
___________________________________________________________________________________
751/61/2017 - Tomáš Menoušek – 1. Žádost o pronájem obecních prostor
2. Žádost dočasné uzavření silnice_________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
1. žádost o pronájem obecních prostor na parc.č. 391/4 a části parc. č. 391/49
2. žádost o dočasné uzavření místní komunikace – parc. č. 391/4, k.ú. Pitrov 14. a 15. 7.
2017.
neschvaluje
1. pronájem obecních prostor na parc. č. 391/4 a části parc. č. 391/49
2. dočasné uzavření místní komunikace – parc. č. 391/4, k.ú. Pitrov ve dnech 14. a 15. 7.
2017.
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli.
Z: starosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
752/61/2017 - C.E.I.S. CZ, s.r.o. – Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace „PD
regulace ÚT v budově č.p. 10, Nová Husarůvka“_____________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku společnosti C.E.I.S. CZ, s.r.o. na zpracování projektové dokumentace
„PD-regulace ÚT v budově č.p. 10, Nová Husarůvka“
schvaluje
cenovou nabídku společnosti C.E.I.S. CZ, s.r.o. na zpracování projektové dokumentace
„PD-regulace ÚT v budově č.p. 10, Nová Husarůvka“
ukládá
objednat zpracování projektové dokumentace.
Z: místostarosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
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753/61/2017 - Obec Soběšovice – Dohoda o změně pracovního poměru a pracovní smlouvy_______
Rada obce Soběšovice
schvaluje
dohodu o změně pracovního poměru a pracovní smlouvy mezi Obcí Soběšovice,
Soběšovice čp. 10 a p. Kamilem Veverkou, Dolní Domaslavice č. 53, a to do 31.5.2018
pověřuje
starostu obce uzavřením dohody o změně pracovního poměru a pracovní smlouvy
.
Z: starosta, Popovičová
T: ihned
___________________________________________________________________________________
754/61/2017 - Obec Soběšovice – Program 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 14. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 14. 6. 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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