USNESENÍ
7. zasedání Rady obce Soběšovice,
konaného dne 11.2.2015 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 24/2015
V Soběšovicích dne 12.2.2015
Zpracoval : Valošková Petra
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Přehled přijatých usnesení
7. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 11.2.2015

___________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
91/7/2015 –
93/7/2015 –
95/7/2015 –
97/7/2015 –

Schválení programu 7. zasedání Rady obce Soběšovice
Martina Michalčíková – výpověď z nájmu nebytových prostor
ZŠ a MŠ Soběšovice – čerpání rozpočtu k 31.12.2014
Římskokatolická farnost Domaslavice – Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti
101/7/2015 – Výběrové řízení na svoz biologicky rozložitelného odpadu – „BRKO“
106/7/2015 – Obec Soběšovice – Závěrečná inventarizační zpráva o provedené
inventarizaci ke dni 31.12.2014
107/7/2015 – Zdeněk Hrabec – Žádost o zveřejnění nabídky práce ve Zpravodaji obce
Soběšovice
110/7/2015 – Cenové nabídka na realizaci akce „Oprava cesty – Nad Křístkem“

Rada obce n e s c h v a l u j e :
105/7/2015 – SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek – Žádost o
finanční příspěvek
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
92/7/2015 – Kontrola plnění úkolů
93/7/2015 – Martina Michalčíková – výpověď z nájmu nebytových prostor
94/7/2015 – Magistrát města Frýdek-Místek – oznámení o zahájení řízení o prodloužení
platnosti stavebního povolení
95/7/2015 – ZŠ a MŠ Soběšovice – čerpání rozpočtu k 31.12.2014
96/7/2015 – Ing. Arch. Josef Havlíček – Zázemí kostela v Soběšovicích – žádost o
vyjádření k dokumentaci pro sloučené územní a stavení řízení
98/7/2015 – Ing. Jaromír Provazník – žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
99/7/2015 – Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj – oznámení o opravě chyby
v údajích z KN z 12.1. a 2.2.2015
100/7/2015 – Zdeněk Hrabec – Nabídka pronájmu
102/7/2015 – Luston, o.p.s. – žádost o ukončení smlouvy
103/7/2015 – Místní knihovna Dobrá – informace
104/7/2015 – Žádost o přidělení bytu na hasičské zbrojnici - Kristýna Pavloková, Bc.
Jakub Junga
108/7/2015 – Milata, s.r.o. Dobrá – Žádost o zveřejnění inzerce ve Zpravodaji obce
Soběšovice
110/7/2015 – Cenové nabídka na realizaci akce „Oprava cesty – Nad Křístkem“
111/7/2015 – HZS MS kraje – Protokol o kontrole
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Rada obce u k l á d á :
93/7/2015 – Martina Michalčíková – výpověď z nájmu nebytových prostor
96/7/2015 – Ing. Arch. Josef Havlíček – Zázemí kostela v Soběšovicích – žádost o
vyjádření k dokumentaci pro sloučené územní a stavení řízení_
98/7/2015 – Ing. Jaromír Provazník – žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
99/7/2015 – Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj – oznámení o opravě chyby
v údajích z KN z 12.1. a 2.2.2015
100/7/2015 – Zdeněk Hrabec – Nabídka pronájmu
101/7/2015 – Výběrové řízení na svoz biologicky rozložitelného odpadu – „BRKO“
102/7/2015 – Luston, o.p.s. – žádost o ukončení smlouvy
103/7/2015 – Místní knihovna Dobrá – informace
104/7/2015 – Žádost o přidělení bytu na hasičské zbrojnici - Kristýna Pavloková, Bc.
Jakub Junga
105/7/2015 – SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek – Žádost o
finanční příspěvek
107/7/2015 – Zdeněk Hrabec – Žádost o zveřejnění nabídky práce ve Zpravodaji obce
Soběšovice
108/7/2015 – Milata, s.r.o. Dobrá – Žádost o zveřejnění inzerce ve Zpravodaji obce
Soběšovice
109/7/2015 – Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1- Žádost o zaslání návrhu
na člena a náhradníka hodnotící komise
110/7/2015 – Cenové nabídka na realizaci akce „Oprava cesty – Nad Křístkem“
111/7/2015 – HZS MS kraje – Protokol o kontrole
Rada obce p o v ě ř u j e :
97/7/2015 – Římskokatolická farnost Domaslavice – Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti
102/7/2015 – Luston, o.p.s. – žádost o ukončení smlouvy
110/7/2015 – Cenové nabídka na realizaci akce „Oprava cesty – Nad Křístkem“

Rada obce n a v r h u j e :
109/7/2015 – Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1- Žádost o zaslání návrhu
na člena a náhradníka hodnotící komise
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USNESENÍ
7. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 11.2.2015
___________________________________________________________________________
91/7/2015 – Schválení programu 7. zasedání Rady obce Soběšovice___________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 7. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 11.2.2015.
___________________________________________________________________________
92/7/2015 – Kontrola plnění úkolů______________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů vyplývajících z usnesení schválených Radou obce
Soběšovice.
t rvá
dále na plnění úkolů:
95/3 – Sjednání nápravy pro sezónu 2015 dle připomínek : Zdeněk Hrabec,
739 22 Soběšovice čp. 68.
96/9 – Zájem o koupi pozemků o celkové výměře 2142 m2 u Žermanické
přehrady: PROINGSTA, s.r.o., Lipenská 1170/45, 779 00 Olomouc.
66/5/2015 - Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - Olga Šnapková
81/6/2015 – Ing. Janina Wilkonská – žádost o souhlas se stavbou venkovního
výtahu
___________________________________________________________________________
93/7/2015 – Martina Michalčíková – výpověď z nájmu nebytových prostor___________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
výpověď z nájmů nebytových prostor restaurace Nová Husarůvka v 1.
nadzemním podlaží a bytové jednotky v 2. nadzemním podlaží k 30.4.2015
schvaluje
záměr obce Soběšovice pronajmout nebytové prostory v objektu ZVS – Nová
Husarůvka čp. 10 na pozemku p.č. 371 v k.ú. Horní Soběšovice od 1.května.2015,
a to :
1. Restauraci v 1. NP, vč.venkovní terasy
2. Bytová jednotka v 2. NP
za podmínek :
a) termín pro podání nabídek :
do 16.března 2015 do 17.00 hod.
4
USNESENÍ
ze 7. zasedání Rady obce Soběšovice
konaného dne 11.2.2015

b)
c)



obálky s nabídkou označit :
levý horní roh:
„Pronájem Nová Husarůvka“-NEOTVÍRAT“
pravý horní roh:
„Jméno a adresa zájemce“
bližší informace ohledně záměru
poskytne:
Starosta Obce Soběšovice
telefonní číslo:
724 178 724
emailová adresa :
starosta@sobesovice.cz

ukládá
zveřejnit schválený záměr pronájmu na úřední desce Obecního úřadu Soběšovice
a ve Zpravodaji obce Soběšovice.
Z: Starosta, Valošková
T: únor 2015
___________________________________________________________________________
94/7/2015 – Magistrát města Frýdek-Místek – oznámení o zahájení řízení o prodloužení
platnosti stavebního povolení_______________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
oznámení Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční čp.1148, 738 22 FrýdekMístek o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení ve věci
Rekonstrukce místní komunikace v Soběšovicích na pozemcích parc. č. 314/10,
314/12, 314/14, 314/41, 314/42, 314/43, 314/45, 328/2, 328/4, 328/8, 328/14,
328/15, 328/16, 328/17, 328/19, 328/22, 667, 669/1 v katastrálním území Horní
Soběšovice.
___________________________________________________________________________
95/7/2015 – ZŠ a MŠ Soběšovice – čerpání rozpočtu k 31.12.2014____________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
čerpání rozpočtu k 31.12.2014 ZŠ a MŠ Soběšovice.
schvaluje
převedení přebytku rozpočtu roku 2014 ZŠ a MŠ Soběšovice do rozpočtu ZŠ a
MŠ Soběšovice na rok 2015.
___________________________________________________________________________
96/7/2015 – Ing. Arch. Josef Havlíček – Zázemí kostela v Soběšovicích – žádost o
vyjádření k dokumentaci pro sloučené územní a stavení řízení____________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o vyjádření k dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení na akci „
Zázemí kostela v Soběšovicích“
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ukládá
1. vyžádat doplnění technické dokumentace o řezy + pohledy
Z: Starosta
T: únor 2015
2. předložit žádost k posouzení Komisi stavební a životního prostředí Rady obce
Soběšovice
___________________________________________________________________________
97/7/2015 – Římskokatolická farnost Domaslavice – Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti_________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
1. návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro umístění příjezdu
na pozemek parc. č. 397/2 v k.ú. Pitrov z pozemku parc. č. 397/28 v k.ú. Pitrov,
obec Soběšovice, a to mezi Obcí Soběšovice, Soběšovice čp. 10, 739 22
Soběšovice a Římskokatolickou farností Domaslavice, Horní Domaslavice čp.10,
739 51 Dobrá.
2. zřízení služebnosti na dobu neurčitou, a to za jednorázovou úplatu ve výši
1.000,- Kč
pověřuje
starostu obce Soběšovice p. Tomáše Dámka podpisem smlouvy o budoucí
smlouvě za schválenou úplatu, a to mezi Obcí Soběšovice a Římskokatolickou
farností Domaslavice, Horní Domaslavice čp.10, 739 51 Dobrá.
___________________________________________________________________________
98/7/2015 – Ing. Jaromír Provazník – žádost o vyjádření k projektové dokumentaci____
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o vyjádření k projektové dokumentaci Ing. Jaromíra Provazníka
ukládá
předložit k posouzení Komisi stavební a životního prostředí Rady obce
Soběšovice
Z: Starosta
T: únor 2015
___________________________________________________________________________
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99/7/2015 – Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj – oznámení o opravě chyby
v údajích z KN z 12.1. a 2.2.2015_____________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
oznámení o opravě chyby v údajích z Katastru nemovitostí Katastrálního úřadu
pro Moravskoslezský kraj ze dne 12.1.2015 a 2.2.2015
ukládá
prověřit výměry uvedených parcel v inventarizaci majetku Obce Soběšovice.
Z: Starosta, Popovičová
T: březen 2015
___________________________________________________________________________
100/7/2015 – Zdeněk Hrabec – Nabídka pronájmu________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku p. Zdeňka Hrabce, Soběšovice č. 68, 739 22 Soběšovice na
pronájem :
1.„Stánek na hrázi na pozemcích parc. č. 78 a parc. č. 112/8 v k.ú. Dolní
Soběšovice a parkoviště na pozemku parc. č. 264 v k.ú. Dolní Soběšovice na
dobu 4 let v ceně 40.000,- Kč/rok.
2. „Kemp pod Husarůvkou“ na pozemcích parc. č. 426/1 a parc. č. 426/6 včetně
sociálního zařízení na pozemku parc. č. 690, vše v k.ú. Horní Soběšovice a
parkoviště „Pod Husarůvkou“ na pozemcích parc. č. 426/8 a parc. č. 426/3
v k.ú. Horní Soběšovice po dobu 2 let v ceně 120.000,- Kč/rok.
3. „Parkoviště nad CK Juhász“ umístěné na pozemcích ½ z parc. č. 333/1 a na ½
z parc.č.333/2 v k.ú.Horní Soběšovice na dobu 1 roku v ceně 12.000,- Kč/rok.
4. „Kemp u Majáku“, včetně parkoviště, vše na pozemcích parc. č. 310/2, 310/5,
310/6, parc.č.227 v k.ú.Horní Soběšovice po dobu 4 let v ceně 22.000,-Kč/rok
ukládá
připravit návrhy nájemních smluv dle cenové nabídky p. Zdeňka Hrabce, a to od
1.3.2015 a předložit ke schválení na příští jednání Rady obce Soběšovice.
Z: Starosta, Popovičová
T: 25.2.2015
___________________________________________________________________________
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101/7/2015 – Výběrové řízení na svoz biologicky rozložitelného odpadu – „BRKO“__
Rada obce Soběšovice
schvaluje
vyhlášení výběrové řízení na svoz a uložení biologicky rozložitelného odpadu „BRKO“ pro rok 2015, a to za podmínek :
objem:
cca 200 t/rok
období :
4-11/2015
perioda svozu:
1x týdně
forma sběru :
pytle
a) termín pro podání nabídek :
do 23.února 2015 do 17.00 hod.
b) obálky s nabídkou označit :
- levý horní roh:
„BRKO 2015“-NEOTVÍRAT“
- pravý horní roh:
„Jméno a adresa zájemce“
c) bližší informace poskytne:
Starosta Obce Soběšovice
 telefonní číslo:
724 178 724
 emailová adresa :
starosta@sobesovice.cz
ukládá
oslovit minimálně 3 firmy na svoz a uložení biologicky rozložitelného odpadu „BRKO“ pro rok 2015 dle podmínek stanovených Radou obce Soběšovice.
Z: Starosta
T: březen 2015
___________________________________________________________________________
102/7/2015 – Luston, o.p.s. – žádost o ukončení smlouvy____________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o ukončení „Smlouvy o zajištění provozu služeb za úplatu“, a to na
poskytování služeb veřejné knihovny a veřejného internet ke dni 27.2.2015
ukládá
uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o zajištění provozu za úplatu, a to ke dni
27.2.2015.
Z: Starosta, Popovičová
T: únor 2015
pověřuje
starostu obce Soběšovice p. Tomáše Dámka podpisem Dohody o ukončení
smlouvy o zajištění provozu za úplatu.
___________________________________________________________________________
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103/7/2015 – Místní knihovna Dobrá – informace_________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu Místní knihovny Dobrá , příspěvkové organizace, 739 51
Dobrá 230 o provozu Místní knihovny Soběšovice a kladném hodnocení
nadprůměrného rozvoje Místní knihovny Soběšovice.
ukládá
vyžádat návrh smlouvy na poskytování služeb veřejné knihovny v rozsahu 3240 hod./měsíc od knihovny Dobrá.
Z: Starosta
T: 24.2.2015
___________________________________________________________________________
104/7/2015 – Žádost o přidělení bytu na hasičské zbrojnici - Kristýna Pavloková, Bc.
Jakub Junga_____________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o přidělení bytu na hasičské zbrojnici žadatelů p. Kristýny Pavlokové a
Bc. Jakuba Jungy.
ukládá
1. zařadit do seznamu žadatelů
Z: Starosta, Popovičová
T: ihned 2015
2. zaslat rozhodnutí rady obce Soběšovice žadatelům.
___________________________________________________________________________
105/7/2015 – SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek – Žádost o
finanční příspěvek________________________________________________
Rada obce Soběšovice
neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku pro SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 2352,
Frýdek-Místek
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli.
Z: Starosta, Popovičová
T: únor 2015
___________________________________________________________________________
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106/7/2015 – Obec Soběšovice – Závěrečná inventarizační zpráva o provedené
inventarizaci ke dni 31.12.2014_____________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
závěrečnou inventarizační zprávu o provedené inventarizaci ke dni 31.12.2014
___________________________________________________________________________
107/7/2015 – Zdeněk Hrabec – Žádost o zveřejnění nabídky práce ve Zpravodaji obce
Soběšovice_______________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
zveřejnění inzerce nabídky práce ve Zpravodaji obce Soběšovice, a to
bezúplatně.
ukládá
zveřejnit nabídku práce ve Zpravodaji obce Soběšovice č. 3/2015.
Z: Starosta, Valošková
T: 1.3.2015
___________________________________________________________________________
108/7/2015 – Milata, s.r.o. Dobrá – Žádost o zveřejnění inzerce ve Zpravodaji obce
Soběšovice_______________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o zveřejnění inzerce ve Zpravodaji obce Soběšovice
ukládá
zaslat odpověď s podmínkami zveřejnění
Z: Starosta, Valošková
T: 1.3.2015
___________________________________________________________________________
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109/7/2015 – Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1- Žádost o zaslání návrhu
na člena a náhradníka hodnotící komise______________________________
Rada obce Soběšovice
navrhuje
1. za člena hodnotící komise pana Ing. Karla Obluka
2. jako náhradníka hodnotící komise pana Ing. Ladislava Zahradníčka
ukládá
1. projednat návrh Rady obce Soběšovice s navrženými členy
2. zaslat návrhy členů, včetně profesních charakteristik na Ministerstvo financí,
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Z: Starosta
T: únor 2015
___________________________________________________________________________
110/7/2015 - Cenové nabídka na realizaci akce „Oprava cesty – Nad Křístkem“________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenové nabídky na realizaci akce „Oprava cesty – Nad Křístkem“, a to :
1. Mgr. Tomáš Milata, Petřvaldská čp. 352/69, 736 01 Havířov-Šumbark,
s nabídkovou cenou 107.866,96 Kč bez DPH
2. B+J stavební, s.r.o., Ostravice 1272, 739 14 Ostravice,s nabídkovou cenou
110.979,94 Kč bez DPH
3. Jana Kučová, Letní 480/1, 736 01 Havířov-Šumbark, s nabídkovou cenou
116.173,87 Kč bez DPH
schvaluje
výběr zhotovitele díla s nejnižší cenovou nabídkou, a to :
Mgr. Tomáše Milatu, Petřvaldská čp. 352/69, 736 01 Havířov-Šumbark
ukládá
uzavřít smlouvu na oprava části místní účelové komunikace UK 0.8 „Chatařská“, parc. č. 340/16 v k.ú. Horní Soběšovice a to s fy Mgr. Tomáše
Milaty, Petřvaldská čp. 352/69, 736 01 Havířov-Šumbark za nejnižší cenovou
nabídku ve výši 107.866,96 Kč bez DPH s termínem plnění do 30.6.2015
Z: Starosta
T: březen 2015
pověřuje
starostu obce Soběšovice p. Tomáše Dámka, podpisem smlouvy.
___________________________________________________________________________
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111/7/2015 – HZS MS kraje – Protokol o kontrole_________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
protokol připravenosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany Obce
Soběšovice, provedené dne 22.10.2014 Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje
ukládá
1. informovat velitele jednotky o výsledku kontroly a zjištěných nedostatcích.
Z: Starosta
T: únor 2015
2. odstranit zjištěné nedostatky.
Z: velitel jednotky
T: 2015
___________________________________________________________________________

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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