USNESENÍ
62. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 21.6.2017 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

_________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 146/2017
V Soběšovicích dne 22.6.2017
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
62. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 21.6.2017

________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
755/62/2017 - Program 62. schůze Rady obce Soběšovice
757/62/2017 - p. ……….– Žádost o zřízení služebnosti a právu provést stavbu vodovodní přípojky
758/62/2017 - František Musil – Smlouva o nájmu hrobového místa
761/62/2017 - Slezskomoravské komunikace Opava spol. s r. o. – Návrh Smlouvy o zřízení služebnosti
762/62/2017 - innogy Gas Storage, s.r.o. – Darovací smlouva
763/62/2017 - Obec Soběšovice - Vpusť na komunikaci p. č. 331/4 v k. ú. Horní Soběšovice
764/62/2017 - Ctirad Obid – Žádost o souhlas se stavbou „Novostavba RD Bartkovi na p.č.
328/20 v k.ú. Horní Soběšovice
765/62/2017 - LINEPLAN s.r.o. – Žádost o vyjádření
766/62/2017 - Na míru, spol. s r.o. – Smlouva o dílo
769/62/2017 - p……………. - Smlouva o nájmu hrobového místa
770/62/2017 - p……………. - Smlouva o nájmu hrobového místa
771/62/2017 - Základní škola a Mateřská škola Soběšovice – Žádost o povolení výjimky
z počtu dětí na třídu MŠ
772/62/2017 – Obec Soběšovice – Oprava místní komunikace parc. č. 340/194 v k.ú. Horní
Soběšovice – změna v projektu
Rada obce n e s c h v a l u j e :
767/62/2017 - p. …………….. – Žádost o dočasné uzavření silnice
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
756/62/2017 - Kontrola plnění usnesení
757/62/2017 - p. ………… – Žádost o zřízení služebnosti a právu provést stavbu vodovodní přípojky
759/62/2017 - p. ………… – Návrh na pořízení změny územního plánu
760/62/2017 - p. …………. - Návrh na pořízení změny územního plánu nebo jeho změny
761/62/2017 - Slezskomoravské komunikace Opava spol. s r. o. – Návrh Smlouvy o zřízení
služebnosti
762/62/2017 - innogy Gas Storage, s.r.o. – Darovací smlouva
764/62/2017 - Ctirad Obid – Žádost o souhlas se stavbou „Novostavba RD Bartkovi na p.č.
328/20 v k.ú. Horní Soběšovice
765/62/2017 - LINEPLAN s.r.o. – Žádost o vyjádření
766/62/2017 - Na míru, spol. s r.o. – Smlouva o dílo_
767/62/2017 - p. …………….. – Žádost o dočasné uzavření silnice
768/62/2017 - p. ……………... – Žádost o přidělení bytové jednotky v DPS
Rada obce u k l á d á :
758/62/2017 – p. ……… – Smlouva o nájmu hrobového místa
759/62/2017 – p. ……….–Návrh na pořízení změny územního plánu - bod - 1,2,3
760/62/2017 – p. ………. - Návrh na pořízení změny územního plánu nebo jeho změny - bod –
1,2,3
763/62/2017 - Obec Soběšovice - Vpusť na komunikaci p. č. 331/4 v k. ú. Horní Soběšovice
764/62/2017 - Ctirad Obid – Žádost o souhlas se stavbou „Novostavba RD Bartkovi na p.č. 328/20
v k.ú. Horní Soběšovice
765/62/2017 - LINEPLAN s.r.o. – Žádost o vyjádření
767/62/2017 - p………….. – Žádost o dočasné uzavření silnice
768/62/2017 - p………….. – Žádost o přidělení bytové jednotky v DPS – bod.1,2
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769/62/2017 - p……………….. - Smlouva o nájmu hrobového místa
770/62/2017 - p……………….. - Smlouva o nájmu hrobového místa
771/62/2017 - Základní škola a Mateřská škola Soběšovice – Žádost o povolení výjimky
z počtu dětí na třídu MŠ
772/62/2017 – Obec Soběšovice – Oprava místní komunikace parc. č. 340/194 v k.ú. Horní
Soběšovice – změna v projektu
Rada obce p o v ě ř u j e :
757/62/2017 - p……………….. – Žádost o zřízení služebnosti a právu provést stavbu
vodovodní přípojky
761/62/2017 - Slezskomoravské komunikace Opava spol. s r. o. – Návrh Smlouvy o zřízení
služebnosti
762/62/2017 - innogy Gas Storage, s.r.o. – Darovací smlouva
766/62/2017 - Na míru, spol. s r.o. – Smlouva o dílo
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USNESENÍ
62. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 21.6.2017
___________________________________________________________________________________
755/62/2017 - Program 62. schůze Rady obce Soběšovice___________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 2. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 21.6. 2017
___________________________________________________________________________________
756/62/2017 - 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
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
677/55/2017 - Obec Soběšovice – Zápis Komise stavební, životního prostředí a rekreace
vypouští ze sledování splněné úkoly:
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 3, 1
672/55/2017- Krajský úřad –Moravskoslezský kraj – Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Soběšovice
739/61/2017 - p…………….– 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
3
USNESENÍ
z 62. schůze Rady obce Soběšovice
konané dne 21.6.2017

743/61/2017 - Obec Soběšovice - Zápis z průběhu jednání finančního výboru z 24.5.2017
744/61/2017 - Ing. …………….– 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 – p……………. - Žádost o pronájem obecních prostor a 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“
___________________________________________________________________________________
757/62/2017 - p…………….– Žádost o zřízení služebnosti a právu provést stavbu
vodovodní přípojky______________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o zřízení služebnosti a právu provést stavbu vodovodní přípojky
schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti za úplatu ve výši 1000,- Kč a smlouvu
o právu provést stavbu
pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
758/62/2017 - p…………….– Smlouva o nájmu hrobového místa____________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa č. 97/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739 22
Soběšovice čp. 10 a panem …………., bytem …………….
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ukládá
uzavřít smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 97/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice
739 22 Soběšovice čp. 10 a panem …………., bytem …………….
T: ihned
Z: starosta, Popovičová
___________________________________________________________________________________
759/62/2017 - p.…..…………. - Návrh na pořízení změny územního plánu____________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 154/1 v k.ú. Dolní
Soběšovice navrhovatele pana …………., bytem …………….na území obce „smíšené –
obytné“.
ukládá
1. předložit k posouzení návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 154/1 v
k.ú. Dolní Soběšovice navrhovatele pana …………., bytem ……………. do Komise
stavební, životního prostředí a rekreace Rady obce Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
2. zařadit návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 148/7 v k.ú. Pitrov
navrhovatele pana …………., bytem …………….s vyjádřením Komise stavební a
životního prostředí Rady obce Soběšovice mezi další navrhovatele změn územního plánu
obce Soběšovice k dalšímu projednání v Zastupitelstvu obce Soběšovice.
Z: 9/2017
Z: starosta
3. informovat žadatele o rozhodnutí Rady obce Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
760/62/2017 - p. …………..- Návrh na pořízení změny územního plánu nebo jeho změny________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 391/8 a parc. č. 391/6
oba v k. ú. Pitrov navrhovatele pana …………., bytem …………….na území obce
„plochy zemědělské“.
ukládá
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1.
předložit k posouzení návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č.
391/8 a parc. č. 391/6 oba v k. ú. Pitrov navrhovatele pana …………., bytem
……………. do Komise stavební, životního prostředí a rekreace Rady obce Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
2.
zařadit návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice parc. č. 391/8 a parc. č.
391/6 oba v k. ú. Pitrov navrhovatele pana …………., bytem ……………. s vyjádřením
Komise stavební a životního prostředí Rady obce Soběšovice mezi další navrhovatele
změn územního plánu obce Soběšovice k dalšímu projednání v Zastupitelstvu obce
Soběšovice.
Z: 9/2017
Z starosta
3.

informovat žadatele o rozhodnutí Rady obce Soběšovice.

T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
761/62/2017 - Slezskomoravské komunikace Opava spol. s r. o. – Návrh Smlouvy o zřízení
služebnosti_____________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice čp. 10 a
Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., 130 00 Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6
schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti za úplatu ve výši 1800,- Kč
pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
762/62/2017 - innogy Gas Storage, s.r.o. – Darovací smlouva________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
darovací smlouvu mezi Obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice čp. 10 a innogy Gas
Storage, s.r.o., 108 00 Praha 10, Limuzská3135/12 na peněžní prostředky ve výši
60.379,- Kč na projekt „Rozšíření veřejného osvětlení“
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schvaluje
darovací smlouvu
pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.

T. ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
763/62/2017 - Obec Soběšovice - Vpusť na komunikaci p. č. 331/4 v k. ú. Horní Soběšovice______
Rada obce Soběšovice
schvaluje
položkový rozpočet na úpravu komunikace p. č. 331/4 v k. ú. Horní Soběšovice ve výši
67.599,- Kč bez DPH
ukládá
zajistit realizaci díla

T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
764/62/2017 - Ctirad Obid – Žádost o souhlas se stavbou „Novostavba RD Bartkovi na p.č. 328/20
v k.ú. Horní Soběšovice___________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o souhlas se stavbou „Novostavba RD Bartkovi na p.č. 328/20 v k.ú. Horní
Soběšovice
schvaluje
umístění navržené stavby „Novostavba RD Bartkovi na parc. č. 328/20 v k.ú. Horní
Soběšovice“ včetně doplňkových staveb zajišťujících její funkčnost za podmínek
stanovených platným územním plánem obce Soběšovice a platnou územní studií na
zastavitelné plochy Z36
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
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765/62/2017 - LINEPLAN s.r.o. – Žádost o vyjádření______________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě „VD Žermanice, havarijní sjezd
do nádrže s manipulační plochou – projektová dokumentace, stavba č. 4118“ s ohledem
na napojení sjezdu na místní komunikaci
schvaluje
zřízení sjezdu z místní komunikace p. č. 148/4 v k. ú. Horní Soběšovice na p. č. 682/1
v k. ú. Lučina za podmínky zřízení věcného břemene na část pozemku 148/4 o výměře
33m2.
ukládá
informovat žadatele.
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
766/62/2017 - Na míru, spol. s r.o. – Smlouva o dílo_______________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
Smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace k projektu „Pořízení kompostérů pro obec
Soběšovice“
schvaluje
Smlouvu o dílo
pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
767/62/2017 - p……………– Žádost o dočasné uzavření silnice____________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o dočasné uzavření silnice nad areálem R-Zátoka
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neschvaluje
dočasné uzavření silnice nad areálem R-Zátoka
ukládá
informovat žadatele.
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
768/62/2017 - p. …..………….– Žádost o přidělení bytové jednotky v DPS___________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost p …………., bytem …………….o přidělení bytové jednotky v DPS
ukládá
1.
zařadit žádost p. …………., bytem …………….do seznamu žadatelů o přidělení
bytové jednotky v DPS.
2.
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli.
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
769/62/2017 - p………..,.- Smlouva o nájmu hrobového místa_______________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa č. 11-12/h uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739 22
Soběšovice čp. 10 a paní …………., bytem …………….
ukládá
uzavřít smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 11-12/h uzavřenou mezi Obcí
Soběšovice 739 22 Soběšovice čp. 10 a paní ……………….., bytem ………………...
T: ihned
Z: starosta, Popovičová
___________________________________________________________________________________
770/62/2017 - p. …..…………..- Smlouva o nájmu hrobového místa________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
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smlouvu o nájmu hrobového místa č. 141-142/h uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739 22
Soběšovice čp. 10 a paní …………., bytem …………….
ukládá
uzavřít smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 141-142/h uzavřenou mezi Obcí
Soběšovice 739 22 Soběšovice čp. 10 a paní ………………., bytem ………..……….
T: ihned
Z: starosta, Popovičová
___________________________________________________________________________________
771/62/2017 - Základní škola a Mateřská škola Soběšovice – Žádost o povolení výjimky z počtu
dětí na třídu MŠ_________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
výjimku z počtu dětí na třídu Mateřské školy Soběšovice, a to zvýšení z 24 dětí na 28
dětí na jednu třídu Mateřské školy Soběšovice.
ukládá
oznámit rozhodnutí Rady obce Soběšovice ředitelce ZŠ a MŠ Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
772/62/2017 – Obec Soběšovice – Oprava komunikace parc.č. 340/194 v k.ú. Horní Soběšovice
– změna v projektu_______________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
úpravu v projektu opravy komunikace p. č. 340/194 v k. ú. Horní Soběšovice a to dle
položkového rozpočtu stavby ve výši 38.741,- Kč vč. DPH.
ukládá
zajistit realizaci stavby.
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________

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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