USNESENÍ
71. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 29.11.2017 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

_________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 216/2017
V Soběšovicích dne 30.11.2017
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
71. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 29.11.2017

________________________________________________________________
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
872/71/2017 - Kontrola plnění usnesení
873/71/2017 - Obec Soběšovice – Právní služby pro obec Soběšovice
874/71/2017 - Obec Soběšovice – Volby přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku
875/71/2017 - Obec Soběšovice – Rozšíření společenské místnosti v DPS
876/71/2017 - Depos Horní Suchá , a. s. – Svoz odpadů
878/71/2017 - Ing. Petr Bělák – H-B Projekt - 1. Žádost o vyjádření ke stavbě, 2. Žádost o
udělení souhlasu se vstupem na pozemky
879/71/2017 - MAS Pobeskydí- Místní akční plán vzdělávání ve správním obvodu ORP Frýdek- Místek
880/71/2017 – p. ………… – Žádost o pronájem obecního bytu
881/71/2017 - ZŠ a MŠ Soběšovice - 1. Návrh rozpočtu na rok 2018, 2. Střednědobý výhled rozpočtu
882/71/2017 - Obec Soběšovice – Kulturní a sportovní komise
883/71/2017 - Obec Soběšovice - Zápis z průběhu jednání Finančního výboru
885/71/2017 - ČSOP ZO Nový Jičín – Žádost o dar
886/71/2017 - Charita Český Těšín – Žádost o poskytnutí dotace
887/71/2017 - p. ………… – Žádost
Rada obce s c h v a l u j e :
871/71/2017 - Program 71. schůze Rady obce Soběšovice
877/71/2017 - ENPRO Energo s.r.o. - Žádost o vyjádření k projektu stavby pro územní rozhodnutí
878/71/2017 - Ing. Petr Bělák – H-B Projekt - 1. Žádost o vyjádření ke stavbě, 2. Žádost o
udělení souhlasu se vstupem na pozemky
879/71/2017 - MAS Pobeskydí - Místní akční plán vzdělávání ve správním obvodu ORP Frýdek-Místek
881/71/2017 - ZŠ a MŠ Soběšovice - 1. Návrh rozpočtu na rok 2018, 2. Střednědobý výhled rozpočtu
882/71/2017 - Obec Soběšovice – Kulturní a sportovní komise
884/71/2017 – SDH Soběšovice – Žádost o poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva
885/71/2017 - ČSOP ZO Nový Jičín – Žádost o dar
888/71/2017 - Obec Soběšovice – Program veřejného 16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
Rada obce s o u h l a s í
879/71/2017 - MAS Pobeskydí -Místní akční plán vzdělávání ve správním obvodu ORP Frýdek- Místek
Rada obce u k l á d á :
875/71/2017 - Obec Soběšovice – Rozšíření společenské místnosti v DPS
877/71/2017 - ENPRO Energo s.r.o. - Žádost o vyjádření k projektu stavby pro územní rozhodnutí
878/71/2017 - Ing. Petr Bělák – H-B Projekt - 1. Žádost o vyjádření ke stavbě, 2. Žádost o
udělení souhlasu se vstupem na pozemky
882/71/2017 - Obec Soběšovice – Kulturní a sportovní komise
883/71/2017 - Obec Soběšovice - Zápis z průběhu jednání Finančního výboru
885/71/2017 - ČSOP ZO Nový Jičín – Žádost o dar
886/71/2017 - Charita Český Těšín – Žádost o poskytnutí dotace
Rada obce p o v ě ř u j e :
879/71/2017 - MAS Pobeskydí- Místní akční plán vzdělávání ve správním obvodu ORP Frýdek- Místek
884/71/2017 - SDH Soběšovice-Žádost o poskytnutí dotace a Veřejnoprávní smlouva
Rada obce d o p o r u č u j e Zastupitelstvu obce :
874/71/2017 - Obec Soběšovice – Volby přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku
886/71/2017 - Charita Český Těšín – Žádost o poskytnutí dotace
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USNESENÍ
71. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 29.11.2017
___________________________________________________________________________________
871/71/2017 - Program 71. schůze Rady obce Soběšovice___________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 71. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 29. 11. 2017
___________________________________________________________________________________
872/71/2017 - 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 – bod 1 a 2
803/65/2017 - p. ………… – Návrh na pořízení změny územního plánu – bod 1 a 2
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
862/70/2017 – p. ………… – Návrh na pořízení změny územního plánu – bod 1 a 2
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
vypouští ze sledování splněné úkoly:
819/66/2017 – Obec Soběšovice – Právní služby pro Obec Soběšovice
862/70/2017 - p. ………… – Návrh na pořízení změny územního plánu – bod 3
864/70/2017 – BeePartner a.s. – Nabídka služeb
865/70/2017 – Obec Soběšovice – Záměr pronájmu bytu v objektu Nová Husarůvka
___________________________________________________________________________________
2
USNESENÍ
ze 71. schůze Rady obce Soběšovice
konané dne 29.11.2017

873/71/2017 - Obec Soběšovice – Právní služby pro obec Soběšovice_________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
nabídku právních služeb od Mgr. Martina Brudného, JUDr. Martina Horáka LL.M. a
JUDr. Radka Hudečka
___________________________________________________________________________________
874/71/2017 - Obec Soběšovice – Volby přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku_______
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost p. ………, bytem ………… o funkci přísedící u Okresního soudu ve Frýdku –
Místku
doporučuje
Zastupitelstvu obce Soběšovice schválit
Mgr. Ilonu Rackovou, bytem Soběšovice 218, jako přísedící u Okresního soudu ve
Frýdku – Místku pro volební období 2018-2022
Z: starosta
T: 13.12.2017
___________________________________________________________________________________
875/71/2017 - Obec Soběšovice – Rozšíření společenské místnosti v DPS______________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
soupis prací a to ve variantách: 1. Přístavba objektu 395.331,35 Kč bez DPH, 2.Přístavba
balkonu v ceně 111.760,88 Kč
ukládá
předložit na zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice 13.12.2018 – bod Investiční akce
2018.
Z: starosta
T: 13. 12. 2017
___________________________________________________________________________________
876/71/2017 - Depos Horní Suchá , a. s. – Svoz odpadů_____________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zamítavé stanovisko společnosti Depos Horní Suchá, a. s., kdy z kapacitních důvodů
nemůže předložit nabídku na kompletní zajištění svozu odpadů.
___________________________________________________________________________________
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877/71/2017 - ENPRO Energo s.r.o. - Žádost o vyjádření k projektu stavby pro územní
rozhodnutí______________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
projekt stavby „Soběšovice – Jarmila Branná- NNk“ (IV-12-8014258) pro územní
rozhodnutí
ukládá
informovat žadatele.

T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
878/71/2017 - Ing. Petr Bělák – H-B Projekt - 1. Žádost o vyjádření ke stavbě, 2. Žádost o udělení
souhlasu se vstupem na pozemky___________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
1. Žádost o vyjádření ke stavbě
2. Žádost o udělení souhlasu se vstupem na pozemky
na stavbu stavebníka Severomoravské vodovody a kanalizace a. s. – stavební úpravy
stávajícího vodovodu
schvaluje
1. vstup na pozemek p. č. 669/16 v k. ú. Horní Soběšovice ve vlastnictví obce
Soběšovice pro stavbu stavebníka „Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.“ –
stavební úpravy vodovodu a to bez narušení stávající komunikace (využitím stávající
chráničky pod komunikací)
2. stavební úpravy stávajícího vodovodu
ukládá
informovat žadatele o podmínce, že obyvatelé, žijící v dotčené lokalitě, budou o
prováděné stavbě včas informováni a bude zajištěna její průjezdnost. Druhá podmínka je
hutnění vibrační deskou v celé výšce zásypu výkopu.
Z: starosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
879/71/2017 - MAS Pobeskydí – Místní akční plán vzdělávání ve správním obvodu ORP FrýdekMístek_________________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
4
USNESENÍ
ze 71. schůze Rady obce Soběšovice
konané dne 29.11.2017

Místní akční plán vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností FrýdekMístek
schvaluje
finální verzi místního akčního plánu vzdělávání
souhlasí
s Memorandem při naplňování Místního akčního plánu vzdělávání ve správním obvodu
ORP Frýdek - Místek
pověřuje
starostu obce podpisem Přistoupení k memorandu o spolupráci
___________________________________________________________________________________
880/71/2017 - p. ………… – Žádost o pronájem obecního bytu__________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost p. ………… o pronájem obecního bytu.
___________________________________________________________________________________
881/71/2017 - ZŠ a MŠ Soběšovice - 1. Návrh rozpočtu na rok 2018, 2. Střednědobý výhled
rozpočtu_______________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
1. návrh rozpočtu na rok 2018
2. návrh střednědobého výhledu na roky 2018 a 2019
schvaluje
1. rozpočet na rok 2018
2. střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 a 2019
___________________________________________________________________________________
882/71/2017 - Obec Soběšovice – Kulturní a sportovní komise_______________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zápis ze schůze Kulturní a sportovní komise a žádost na uvolnění prostředků z rozpočtu
obce
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schvaluje
uvolnění finanční částky na obecní ples v roce 2018 do výše 20.000,- Kč
ukládá
uvolnit finanční částky z rozpočtu obce.

Z: starosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
883/71/2017 - Obec Soběšovice - Zápis z průběhu jednání Finančního výboru__________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zápis z průběhu jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice konaného
dne 27.11.2017
ukládá
předložit na zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
T: 13.12.2017
Z: Starosta
___________________________________________________________________________________
884/71/2017 - Sbor dobrovolných hasičů 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 Sborem dobrovolných hasičů Soběšovice, a to na základě schváleného rozpočtu
obce na rok 2017 ve výši 10.000,- Kč.
pověřuje
starostu obce Soběšovice podpisem smlouvy.
___________________________________________________________________________________
885/71/2017 - ČSOP ZO Nový Jičín – Žádost o dar________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o dar Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín, o.s., Bartošovice čp. 146,
742 54 ve výši 3000,- Kč na provoz záchranné stanice v roce 2018
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schvaluje
dar Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín, o.s., Bartošovice čp. 146, 742 54
Bartošovice ve výši 1500,- Kč
ukládá
1. zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli

Z: starosta
T: ihned

2. vyplatit dar ve schválené výši žadateli
Z: starosta, Popovičová
T: leden 2018
___________________________________________________________________________________
886/71/2017 - Charita Český Těšín – Žádost o poskytnutí dotace____________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost organizace Charita Český Těšín, Mírová 8, 737 01 Český Těšín o příspěvek z
rozpočtu obce Soběšovice pro rok 2018 na provozní náklady terénních služeb pro
seniory, nemocné a osoby s omezenou soběstačností ve výši 100.000,- Kč
ukládá
předložit na zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice

T: 13.12.2017
Z: starosta

doporučuje
Zastupitelstvu obce Soběšovice
vzít na vědomí
žádost organizace Charita Český Těšín, Mírová 8, 737 01 Český Těšín o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Soběšovice pro rok 2017 na provozní náklady terénních služeb
pro seniory, nemocné a osoby s omezenou soběstačností ve výši 100.000,- Kč
schválit
1. dotaci na rok 2018 Charitě Český Těšín na podporu provozu terénních služeb v obci
Soběšovice ve výši: 70000,- Kč.
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice
čp. 10 a Charita Český Těšín, Mírová 8, 737 01 Český Těšín
___________________________________________________________________________________
887/71/2017 - p. ………… – Žádost_____________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost p. …………, bytem ………………… o rozšíření obývacího pokoje o radiátor.
___________________________________________________________________________________
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888/71/2017 - Obec Soběšovice – Program veřejného 16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 13. 12. 2017.
___________________________________________________________________________________

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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