USNESENÍ
66. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 20.9.2017 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

_________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 184/2017
V Soběšovicích dne 21.9.2017
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
66. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 20.9.2017

________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
810/66/2017 - Program 66. schůze Rady obce Soběšovice
812/66/2017 – p………….. – Smlouva o nájmu hrobového místa
813/66/2017 - p…………..– Smlouva o nájmu hrobového místa
814/66/2017 - p…………..– Výpověď ze smlouvy
816/66/2017 - TJ SOKOL Soběšovice – Žádost o poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva
817/66/2017 - LINEPLAN s.r.o. – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a
Smlouva o právu provést stavbu
820/66/2017- Obec Soběšovice - Zápis ze schůze Kulturní a sportovní komise
821/66/2017 - Zdeněk Hrabec – Žádost
822/66/2017 - Obec Soběšovice – Rozpočtové opatření č. 4/2017
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
811/66/2017 - Kontrola plnění usnesení
814/66/2017 - p…………..- Výpověď ze smlouvy
815/66/2017 - Zápis ze schůze Školské rady při ZŠ a MŠ Soběšovice
818/66/2017 - Obec Soběšovice - Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce
Soběšovice
819/66/2017 - Obec Soběšovice - Právní služby pro Obec Soběšovice
820/66/2017- Obec Soběšovice - Zápis ze schůze Kulturní a sportovní komise
823/66/2017 - Obec Soběšovice - Vyhodnocení podaných návrhů na změnu Územního plánu
obce Soběšovice
824/66/2017 - Obec Soběšovice - Možnost odkoupení pozemků p.č.391/8 a 391/6 v k.ú.Pitrov
825/66/2017 - Obec Soběšovice - Reklamační řízení
Rada obce u k l á d á :
812/66/2017 - p…………..– Smlouva o nájmu hrobového místa
813/66/2017 - p…………..– Smlouva o nájmu hrobového místa
819/66/2017 - Obec Soběšovice – Právní služby pro Obec Soběšovice
820/66/2017 - Obec Soběšovice - Zápis ze schůze Kulturní a sportovní komise
821/66/2017 - Zdeněk Hrabec – Žádost
823/66/2017 - Obec Soběšovice - Vyhodnocení podaných návrhů na změnu Územního plánu
obce Soběšovice
824/66/2017 - Obec Soběšovice - Možnost odkoupení pozemků p.č.391/8 a 391/6 v k.ú.Pitrov
825/66/2017 - Obec Soběšovice – Reklamační řízení
Rada obce p o v ě ř u j e :
814/66/2017 – Jan Ondračka – Výpověď ze smlouvy
816/66/2017 - TJ SOKOL Soběšovice – Žádost o poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva
817/66/2017 - LINEPLAN s.r.o. – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a
Smlouva o právu provést stavbu
Rada obce p ř i j í m á o p a t ř e n í :
818/66/2017 - Obec Soběšovice – Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce
Soběšovice
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USNESENÍ
66. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 20.9.2017
___________________________________________________________________________________
810/66/2017 - Program 66. schůze Rady obce Soběšovice__________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 66. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 20. 9. 2017
___________________________________________________________________________________
811/66/2017 - 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
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
663/54/2017 - Obec Soběšovice - Rozšíření společenské místnosti v DPS
677/55/2017 - Obec Soběšovice – Zápis Komise stavební, životního prostředí a rekreace
763/62/2017 - Obec Soběšovice – Vpusť na komunikaci p. č. 331/4 v k. ú. Horní
Soběšovice
799/65/2017 - Ing. Arch Hana Liškutínová – Cenová nabídka projektových prací
802/65/2017 - p…………..– Návrh na pořízení změny územního plánu- bod- 1,2
803/65/2017 - p…………..– Návrh na pořízení změny územního plánu bod- 1,2
vypouští ze sledování splněné úkoly:
797/65/2017 - p…………..– Návrh na pořízení změny územního plánu
798/65/2017 - YACHTCLUB Baník Ostrava – Žádost o příspěvek na energie
802/65/2017 - Vratislav Weisser – Návrh na pořízení změny územního plánu bod- 3
803/65/2017 - p…………..– Návrh na pořízení změny územního plánu bod- 3
804/65/2017 - p………….. – Smlouva o nájmu hrobového místa
805/65/2017 - Obec Soběšovice – Zápis z průběhu jednání finančního výboru
806/65/2017 - Obec Soběšovice – Zápis z průběhu jednání kontrolního výboru
807/65/2017 - Jiří Valenta – Žádost o souhlas
808/65/2017 - Ing. Ivo Papala – Návrh na zařazení na pořad jednání 15. VZZO
Soběšovice konaného dne 13. 9. 2017
___________________________________________________________________________________
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812/66/2017 - p…………..– Smlouva o nájmu hrobového místa________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa č. 3/U uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739 22
Soběšovice čp. 10 a paní ………….., bytem………………………………
ukládá
uzavřít smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 3/U uzavřenou mezi Obcí Soběšovice
739 22 Soběšovice čp. 10 a paní ………….., bytem …………………………………
T: ihned
Z: starosta, Popovičová
___________________________________________________________________________________
813/66/2017 – p……………. – Smlouva o nájmu hrobového místa____________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa č. 74/h uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739 22
Soběšovice čp. 10 a panem………….., bytem ……………………………..
ukládá
uzavřít smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 74/h uzavřenou mezi Obcí Soběšovice
739 22 Soběšovice čp. 10 a panem ………….., bytem ……………………………….
T: ihned
Z: starosta, Popovičová
___________________________________________________________________________________
814/66/2017 - Jan Ondračka – Výpověď ze smlouvy_______________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
výpověď ze Smlouvy č. 14 ke dni 31. 10. 2017 z důvodu ukončení činnosti a jejího
převodu na dcery Evu Vinklárkovou a Janu Kuchařovou
schvaluje
Smlouvu o odchytu a ustájení toulavých a opuštěných psů v útulku s účinností od 1. 11.
2017 na dobu neurčitou
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pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
___________________________________________________________________________________
815/66/2017 - Zápis ze schůze Školské rady při ZŠ a MŠ Soběšovice__________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
1. Výroční zprávu ZŠ a MŠ Soběšovice za školní rok 2016/2017
2. Zápis ze schůze Školské rady při ZŠ a MŠ Soběšovice ze dne 31. 8. 2017
___________________________________________________________________________________
816/66/2017 - TJ SOKOL Soběšovice – 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 TJ SOKOL Soběšovice, 739 22 Soběšovice čp. 169, a to na základě schváleného
rozpočtu obce na rok 2017 ve výši 10.000,- Kč.
pověřuje
starostu obce Soběšovice podpisem smlouvy.
___________________________________________________________________________________
817/66/2017 - LINEPLAN s.r.o. – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a Smlouva o
právu provést stavbu_____________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a Smlouva o právu provést
stavbu „VD Žermanice, havarijní sjezd do nádrže s manipulační plochou, projektová
dokumentace, stavba č. 4118“ mezi Obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice čp 10 a Povodí
Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava za úplatu ve
výši 1.000,- Kč
pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
___________________________________________________________________________________
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818/66/2017 - Obec Soběšovice – Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce
Soběšovice______________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Soběšovice k 30. 6. 2017
s výsledkem: „byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. b)
zákona č. 420/2004 Sb.
přijímá opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání a to:
1. Smlouva o dílo a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl vyvěšen na profilu zadavatele do
15 dnů od jejich uzavření. Oba dokumenty již byly vyvěšeny a to 19. 7. 2017 a 10. 8.
2017, což bylo také zjištěno v den provádění kontroly
2. Zodpovědná osoba – starosta obce – byla poučena, aby k tomuto stavu již nedocházelo
__________________________________________________________________________________
819/66/2017 - Obec Soběšovice – Právní služby pro Obec Soběšovice_________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
informaci o potřebě zastupování obce Soběšovice při řešení právních záležitostí obce.
ukládá
oslovit alespoň 3 společnosti s právním zaměřením o cenovou nabídku při zastupování
obce
Z: starosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
820/66/2017- Obec Soběšovice - Zápis ze schůze Kulturní a sportovní komise__________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zápis ze schůze Kulturní a sportovní komise
schvaluje
1. uvolnění finanční částky na akce v roce 2017:
Drakiáda 800,- Kč
Den seniorů 8000,- Kč
Mikulášská nadílka 10000,- Kč
Adventní koncert 1000,- Kč + úhrada dopravy
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Vítání občánků 1000,- Kč / 1 dítě
2. plán akcí na rok 2018
ukládá
uvolnit finanční částky z rozpočtu obce.
Z: starosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
821/66/2017 - Zdeněk Hrabec – Žádost__________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
žádost o využívání najatých prostor v Kempu pod Husarůvkou do 31. 10. 2017 z důvodu
dokončení terénních úprav, zazimování sociálního zařízení a odstěhování karavanů.
V této době již nebude probíhat žádná výdělečná činnost
ukládá
informovat žadatele o rozhodnutí Rady obce Soběšovice.
Z: starosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
822/66/2017 - Obec Soběšovice – Rozpočtové opatření č. 4/2017______________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2017
příjmy 555.000,- Kč
výdaje 555.000,- Kč
___________________________________________________________________________________
823/66/2017 - Obec Soběšovice - Vyhodnocení podaných návrhů na změnu Územního plánu obce
Soběšovice______________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
úkol, vyplývající z 15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 13. 9. 2017,
„připravit vyhodnocení všech podaných návrhů na změnu Územního plánu Soběšovice
v tomto volebním období“
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ukládá
1. Připravit vyhodnocení ve spolupráci s pověřeným zastupitelem pro tvorbu ÚP
T: 12/2017
Z: starosta
2. Předložit do Komise stavební, životního prostředí a rekreace k projednání
T: 2/2018
Z: starosta
3. Předložit na jednání Zastupitelstva obce Soběšovice
T: 3/2018
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
824/66/2017 - Obec Soběšovice – Možnost odkoupení pozemků p. č. 391/8 a 391/6 v k.ú. Pitrov___
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
úkol, vyplývající z 15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 13. 9. 2017,
oslovit vlastníka pozemků p. č. 391/8 a 391/6 v k. ú. Pitrov s možností jejich odkoupení
obcí Soběšovice
ukládá
oslovit vlastníka pozemků a výsledek jednání předložit na následujícím zasedání
Zastupitelstva obce Soběšovice
Z: starosta
T: 12/2017
___________________________________________________________________________________
825/66/2017 - Obec Soběšovice – Reklamační řízení _______________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu starosty obce o probíhajícím reklamačním řízení, a to ve věcech :
a ) Parkoviště nad CK Juhász
b ) Přístavby tělocvičny
ukládá
informovat Radu obce o postupu řízení.

Z: starosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________

Tomáš D á m e k
Starosta obce

Petr V o z n i c a
Místostarosta obce
7
USNESENÍ
z 66. schůze Rady obce Soběšovice
konané dne 20.9.2017

