USNESENÍ
70. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 15.11.2017 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

_________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 205/2017
V Soběšovicích dne 16.11.2017
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
70. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 15.11.2017

________________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
859/70/2017 - Program 70. schůze Rady obce Soběšovice
861/70/2017 - Obec Soběšovice – Rozpočtové opatření č. 5
863/70/2017 - Obec Soběšovice – Dohoda o provedení práce na dodání hlasovacích lístků
864/70/2017 - BeePartner a.s. - Nabídka služeb
865/70/2017 - Obec Soběšovice – Záměr pronájmu bytu v objektu Nová Husarůvka
866/70/2017 - Obec Soběšovice - Platový výměr ředitelce ZŠ a MŠ Soběšovice
867/70/2017 - Myslivecký spolek Hráz Soběšovice, spolek – Žádost o poskytnutí dotace a
Veřejnoprávní smlouva
868/70/2017 - Obec Soběšovice - Plán inventur na rok 2017
869/70/2017 - Obec Soběšovice – Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkovou organizaci
zřízenou Obcí Soběšovice - Směrnice 3/2017
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
860/70/2017 - Kontrola plnění usnesení
862/70/2017 – p………………. – Návrh na pořízení změny územního plánu
870/70/2017 - Obec Soběšovice – Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Soběšovice č. 4/2017 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Rada obce u k l á d á :
862/70/2017 - p………………. – Návrh na pořízení změny územního plánu – bod. 1, 2, 3
864/70/2017 - BeePartner a.s. - Nabídka služeb
865/70/2017 - Obec Soběšovice – Záměr pronájmu bytu v objektu Nová Husarůvka
870/70/2017 - Obec Soběšovice – Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Soběšovice č. 4/2017 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Rada obce p o v ě ř u j e :
863/70/2017 - Obec Soběšovice – Dohoda o provedení práce na dodání hlasovacích lístků
867/70/2017 - Myslivecký spolek Hráz Soběšovice, spolek – Žádost o poskytnutí dotace a
Veřejnoprávní smlouva
Rada obce j m e n u j e :
868/70/2017 - Obec Soběšovice - Plán inventur na rok 2017
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USNESENÍ
70. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 15.11.2017
___________________________________________________________________________________
859/70/2017 - Program 70. schůze Rady obce Soběšovice___________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 70. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 15. 11. 2017
___________________________________________________________________________________
860/70/2017 - 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
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 – Tomáš Kovalčík – Žádost o odkup části pozemku p. č. 310/2 v k.ú. Horní
Soběšovice
vypouští ze sledování splněné úkoly:
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
___________________________________________________________________________________
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861/70/2017 - Obec Soběšovice – Rozpočtové opatření č. 5/2017______________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2017
příjmy
705.000,- Kč
výdaje
185.000,- Kč
financování 520.000,- Kč
___________________________________________________________________________________
862/70/2017 - p……………….– Návrh na pořízení změny územního plánu____________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 154/2 a 154/13 v k.ú.
Dolní Soběšovice navrhovatele p………………., bytem ……………. na území obce
k výstavbě rodinného domu
ukládá
předložit k posouzení návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 154/2 a
154/13 v k.ú. Dolní Soběšovice navrhovatele p………………., bytem ………………….
na území obce k výstavbě rodinného domu, a to :
1. do Komise stavební, životního prostředí a rekreace Rady obce Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
2. s vyjádřením Komise stavební, životního prostředí a rekreace Rady obce Soběšovice
mezi další navrhovatele změn územního plánu obce Soběšovice k dalšímu projednání
v Zastupitelstvu obce Soběšovice.
T: 9/2018
Z starosta
3. informovat žadatele o rozhodnutí Rady obce Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
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863/70/2017 - Obec Soběšovice – Dohoda o provedení práce na dodání hlasovacích lístků________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
dohodu o provedení práce na dodání hlasovacích lístků pro Volbu prezidenta České
republiky, a to mezi Obcí Soběšovice, Soběšovice čp. 10, 739 22 Soběšovice a p.
p………………., bytem ……………….
pověřuje
starostu obce Soběšovice podpisem Dohody o provedení práce
___________________________________________________________________________________
864/70/2017 - BeePartner a.s. - Nabídka služeb___________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
nabídku ve věci poradenské a organizační podpory projektu Rozšíření splaškové
kanalizace Soběšovice dle předloženého rozsahu a to na max. 40 hodin za hodinovou
sazbu 800,- Kč bez DPH.
ukládá
objednat uvedené služby.
Z: starosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
865/70/2017 - Obec Soběšovice – Záměr pronájmu bytu v objektu Nová Husarůvka____________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
1. podmínky pronájmu bytových prostor
2. záměr obce Soběšovice pronajmout bytové prostory v 1. nadzemním podlaží v budově
Nová Husarůvka, na adrese: Soběšovice čp. 10 na pozemku st. parc. č. 371, v k.ú. Horní
Soběšovice
ukládá
zveřejnit schválený záměr pronájmu na informační desce Obecního úřadu Soběšovice, ve
Zpravodaji obce Soběšovice a na internetových stránkách obce.
T: ihned
Z: starosta, Valošková
___________________________________________________________________________________
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866/70/2017 - Obec Soběšovice - Platový výměr ředitelce ZŠ a MŠ Soběšovice__________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
platový výměr ředitelce ZŠ a MŠ Soběšovice Mgr. Lucii Michálkové s účinností od
1.11.2017 dle Nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č.
168/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů.
___________________________________________________________________________________
867/70/2017 - Myslivecký spolek Hráz Soběšovice, spolek – 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 Mysliveckým spolkem Hráz Soběšovice, a to na základě schváleného rozpočtu
obce na rok 2017 ve výši 10.000,- Kč.
pověřuje
starostu obce Soběšovice podpisem smlouvy.
___________________________________________________________________________________
868/70/2017 - Obec Soběšovice - Plán inventur na rok 2017_________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
Plán inventur na rok 2017
jmenuje
1. Hlavní inventarizační komisi ve složení :
Ing. Tomáš Wunsch – předseda - Radek Uher – člen
1.1. Dílčí inventarizační komisi pro Obec Soběšovice ve složení:
Petr Voznica – předseda dílčí komise - Ivo Dominík – člen dílčí komise
1.2. Dílčí inventarizační komisi pro SDH Soběšovice ve složení: - p. Karel Mintěl –
předseda dílčí komise - Radek Siuda – člen dílčí komise
2. Vyřazovací komisi ve složení: - p. Ivo Dominík - Ing. Tomáš Wunsch - Petr Voznica
___________________________________________________________________________________
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869/70/2017 - Obec Soběšovice – Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkovou organizaci
zřízenou Obcí Soběšovice - Směrnice 3/2017__________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkovou organizaci zřízenou Obcí Soběšovice Směrnice 3/2017 s účinností od 15. 11. 2017
___________________________________________________________________________________
870/70/2017 - Obec Soběšovice – návrh Obecně závazné vyhlášky obce Soběšovice č. 4/2017 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů_______________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh Obecně závazné vyhlášky obce Soběšovice č. 4/2017 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
ukládá
předložit na zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
T: 13.12.2017
Z: starosta
___________________________________________________________________________________

Tomáš D á m e k
Starosta obce

Petr V o z n i c a
Místostarosta obce

6
USNESENÍ
z 70. schůze Rady obce Soběšovice
konané dne 15.11.2017

