USNESENÍ
69. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 1.11.2017 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

_________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 199/2017
V Soběšovicích dne 2.11.2017
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
69. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 1.11.2017

________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
846/69/2017 - Program 69. schůze Rady obce Soběšovice
851/69/2017 - Obec Soběšovice – Výběr dodavatele klimatizace
854/69/2017 - Obec Soběšovice – Výběr poskytovatelů služeb na údržbu komunikací
855/69/2017 - Rodos spol. s r.o. – Návrh smlouvy o dílo č. 10/2017
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
847/69/2017 - Kontrola plnění usnesení
848/69/2017 - Obec Soběšovice – FIRMADAT s.r.o. – Cenová nabídka – klimatizace
849/69/2017 - Obec Soběšovice – Lukáš Krejčíček – Cenová nabídka – klimatizace
850/69/2017 - Obec Soběšovice – Jiří Závada, DiS - Cenový rozpočet – klimatizace
851/69/2017 - Obec Soběšovice – Výběr dodavatele klimatizace
852/69/2017 – AGRO – DOMINIK, spol. s r.o. - Cenová nabídka na zimní údržbu
obecních komunikací
853/69/2017 - Slavomír Kulhánek - Cenová nabídka na údržbu obecních komunikací
855/69/2017 - Rodos spol. s r.o. – Návrh smlouvy o dílo č. 10/2017
856/69/2017 - Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku – Žádost o podporu projektu obnovy
Faunaparku ve Frýdku-Místku
857/69/2017 - SDH Soběšovice – Žádost o navýšení rozpočtu na rok 2018
Rada obce u k l á d á :
851/69/2017 - Obec Soběšovice – Výběr dodavatele klimatizace
854/69/2017 - Obec Soběšovice – Výběr poskytovatelů služeb na údržbu komunikací
857/69/2017 - SDH Soběšovice – Žádost o navýšení rozpočtu na rok 2018
858/69/2017 - Volby přísedících u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pro volební období
2018-2022
Rada obce p o v ě ř u j e :
854/69/2017 - Obec Soběšovice – Výběr poskytovatelů služeb na údržbu komunikací
855/69/2017 - Rodos spol. s r.o. – Návrh smlouvy o dílo č. 10/2017

1
USNESENÍ
z 69. schůze Rady obce Soběšovice
konané dne 1.11.2017

USNESENÍ
69. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 1.11.2017
___________________________________________________________________________________
846/69/2017 - Program 69. schůze Rady obce Soběšovice___________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 69. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 1. 11. 2017
___________________________________________________________________________________
847/69/2017 - 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
615/51/2017 - Obec Soběšovice – Informativní zpráva o probíhajících akcích
632/52/2017 - Ivo Hradil, VODOPROJEKT – Cenová nabídka na zpracování projektové
dokumentace
677/55/2017 - Obec Soběšovice – Zápis Komise stavební, životního prostředí a rekreace
799/65/2017 - Ing. Arch Hana Liškutínová – Cenová nabídka projektových prací
802/65/2017 - p……………. – Návrh na pořízení změny územního plánu
803/65/2017 - p……………. – Návrh na pořízení změny územního plánu
819/66/2017 - Obec Soběšovice – Právní služby pro Obec Soběšovice
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 391/9
v k.ú. Pitrov
825/66/2017 - Obec Soběšovice – Reklamační řízení
838/68/2017 - Okresní soud ve Frýdku-Místku – Volby přísedících u Okresního soudu
ve Frýdku-Místku
841/68/2017 - p……………. – Žádost o odkup části pozemku p. č. 310/2 v k.ú. Horní
Soběšovice
vypouští ze sledování splněné úkoly:
574/48/2016 - Cenová nabídka na údržbu komunikací v roce 2017- bod 2
663/54/2017 - Obec Soběšovice - Rozšíření společenské místnosti v DPS
763/62/2017 - Obec Soběšovice – Vpusť na komunikaci p. č. 331/4 v k. ú. Horní
Soběšovice
834/68/2017 - Obec Soběšovice – LEDO F-M, s.r.o. – Cenová a technická nabídka
č. 101/2017- klimatizace
836/68/2017 - Ing. Petr Bělák – H-B Projekt – 1. Žádost o vyjádření ke stavbě, 2. Žádost
o udělení souhlasu
837/68/2017 - p……………. – Žádost o souhlas
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839/68/2017 - p……………. – Smlouva o nájmu hrobového místa
842/68/2017 - Mgr. Iva Vrobelová – Žádost o snížení nájmu
___________________________________________________________________________________
848/69/2017 - Obec Soběšovice – FIRMADAT s.r.o. – Cenová nabídka – klimatizace____________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku na dodávku a montáž klimatizačních jednotek pro prostory čtyř
kanceláří obecního úřadu a zasedací místnosti
___________________________________________________________________________________
849/69/2017 - Obec Soběšovice – Lukáš Krejčíček – Cenová nabídka – klimatizace_____________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku NAV0058/2017 na dodávku a montáž klimatizačních jednotek pro
prostory čtyř kanceláří obecního úřadu a zasedací místnosti.
___________________________________________________________________________________
850/69/2017 - Obec Soběšovice – Jiří Závada, DiS - Cenový rozpočet – klimatizace_____________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenový rozpočet na klimatizaci do čtyř kanceláří a zasedací místnosti.
___________________________________________________________________________________
851/69/2017 - Obec Soběšovice – Výběr dodavatele klimatizace______________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
vyhodnocení nabídek na klimatizační jednotky do kancelářských prostor OÚ a do
zasedací místnosti
schvaluje
výběr zhotovitele pro realizaci klimatizace 4 kanceláří Obecního úřadu- Realizaci
provede fy LEDO Frýdek -Místek za nabídkovou cenu 105.436,- Kč bez DPH
ukládá
objednat a zajistit realizaci.

T: 4/2018
Z: místostarosta
___________________________________________________________________________________
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852/69/2017 – AGRO – DOMINIK, spol. s r.o. - Cenová nabídka na zimní údržbu obecních
komunikací _____________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku na zimní údržbu obecních komunikací v roce 2018, a to za cenu :
- Odhrnování sněhu bez posypu 600,- Kč/hod. bez DPH.
___________________________________________________________________________________
853/69/2017 - Slavomír Kulhánek - Cenová nabídka na údržbu obecních komunikací___________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku na údržbu obecních komunikací v roce 2018, a to za cenu:
- kosení
650,- Kč/hod. + DPH
- frézování
750,- Kč/hod. + DPH
- čištění příkop
650,- Kč/hod. + DPH
___________________________________________________________________________________
854/69/2017 - Obec Soběšovice – Výběr poskytovatelů služeb na údržbu komunikací ___________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
1. výběr poskytovatele služeb na údržbu komunikací, a to :
- Slavomíra Kulhánka, Horní Domaslavice čp. 69, 739 51 Horní Domaslavice na letní
údržbu silnic
- AGRO – DOMINIK, spol. s r.o., Žermanice čp. 91, 739 37 Žermanice na zimní údržbu
silnic – shrnování sněhu
- HAVÍŘOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o., ul. Stonavská 469/18, 735 35 Horní Suchá na
zimní údržbu silnic - posyp
2. Smlouvu o provádění služeb při letní údržbě č. S/4/2017 uzavřenou mezi Slavomírem
Kulhánkem, 739 51 Horní Domaslavice čp. 69 a Obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice
čp.10, a to na dobu určitou od 1.1.2018 do 31.12.2018 za cenu poskytovaných služeb :
- kosení podél cest 650,- Kč/hod. bez DPH
- frézování příkop 750,- Kč/hod. bez DPH
- čistění příkop bagrem 650,- Kč/hod. bez DPH
3. Smlouvu o provádění služeb při zimní údržbě č. S/3/2017 uzavřenou mezi AGRODOMINIK, spol. s.r.o., 739 37 Žermanice 91 a Obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice
čp.10, a to na dobu určitou od 1.1.2018 do 31.12.2018 za cenu poskytovaných služeb :
- odhrnování sněhu bez posypu 600,- Kč/hod. bez DPH
4. Smlouvu o provádění služeb při zimní údržbě č. S/5/2017 uzavřenou mezi
HAVÍŘOVSKÁ STAVEBNÍ, s.r.o., Stonavská 469/18, 735 35 Horní Suchá a a Obcí
Soběšovice, 739 22 Soběšovice čp.10, a to na dobu určitou od 1.12.2017 do 31.3.2018
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za cenu poskytovaných služeb :
- posypový vůz
- traktor s radlicí + sypač
- pohotovostní paušál
- posypový materiál

1150,- Kč/hod.
550,- Kč/hod.
5.000,-Kč/měsíc
325,-Kč/t

ukládá
uzavřít smlouvy o provádění služeb

T: ihned
Z: starosta

pověřuje
starostu obce podpisem smluv.
___________________________________________________________________________________
855/69/2017 - Rodos spol. s r.o. – Návrh smlouvy o dílo č. 10/2017___________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh Smlouvy o dílo č. 10/2017 mezi obcí Soběšovice, Soběšovice čp. 10, 739 22 a fa
Rodos spol. s r.o., Elišky Krásnohorské 1298/4, 736 01 Havířov-Podlesí na akci
„Přístavba objektu DPS v Soběšovicích“
schvaluje
Smlouvu o dílo č. 10/2017 mezi obcí Soběšovice, Soběšovice čp. 10, 739 22 a fa Rodos
spol. s r.o., Elišky Krásnohorské 1298/4, 736 01 Havířov-Podlesí „Přístavba objektu DPS
v Soběšovicích“ v rozsahu: zpracování studie, zabezpečení vstupních podkladů, společná
PD pro ÚR a SP, zpracování položkového rozpočtu za celkovou cenu 49000,- Kč.
pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.

Z: starosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
856/69/2017 - Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku – Žádost o podporu projektu obnovy
Faunaparku ve Frýdku-Místku_____________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost Spolku pro Faunapark ve Frýdku-Místku o podporu projektu obnovy Faunaparku
ve Frýdku-Místku
___________________________________________________________________________________
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857/69/2017 - SDH Soběšovice – Žádost o navýšení rozpočtu na rok 2018______________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost SDH Soběšovice o navýšení rozpočtu pro potřebu výjezdové jednotky na rok
2018
ukládá
1. předložit seznam potřebného dovybavení a obnovení stávajícího vybavení výjezdové
jednotky SDH Soběšovice dle požadavku HZS Moravskoslezského kraje.
2. předložit návrh předpokládaného vyřazovaného majetku a vybavení.
Z: starosta
T: 13.12.2017
___________________________________________________________________________________
858/69/2017 – Volby přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební období
2018-2022_____________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
ukládá
informovat občany o možnosti ucházet se o funkci přísedícího u Okresního soudu ve
Frýdku-Místku pro volební období 2018 – 2022, a to zveřejněním na informační tabuli
obce a webových stránkách obce.
___________________________________________________________________________________

Tomáš D á m e k, v.r.
Starosta obce

Petr V o z n i c a, v.r.
Místostarosta obce

6
USNESENÍ
z 69. schůze Rady obce Soběšovice
konané dne 1.11.2017

