USNESENÍ
73. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 10.1.2018 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

_________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 23/2018
V Soběšovicích dne 11.1.2018
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
73. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 10.1.2018

________________________________________________________________
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
900/73/2018 - Kontrola plnění usnesení
901/73/2018 - Obec Soběšovice – Pronájem bytu v objektu Nová Husarůvka
902/73/2018 - Obec Soběšovice – Komise stavební, životního prostředí a rekreace – Zápis
906/73/2018 - Obec Soběšovice – Byt č. 9 v DPS
907/73/2018 - Ludmila Peřinová – Návrh na odkoupení objektu
908/73/2018 - Jaroslava Jungová – Žádost o přidělení bytové jednotky v DPS
911/73/2018 - Ivana Karasová – Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ke sloučenému
územnímu a stavebnímu řízení
912/73/2018 - Myslivecký spolek Hráz Soběšovice z.s. – Žádost
Rada obce s c h v a l u j e :
899/73/2018 - Program 73. schůze Rady obce Soběšovice
902/73/2018 - Obec Soběšovice – Komise stavební, životního prostředí a rekreace – Zápis
903/73/2018 - Obec Soběšovice – Hřbitov
904/73/2018 - Obec Soběšovice – Uzavření dohod o provedení práce
905/73/2018 - Obec Soběšovice – Termíny schůzí Rady obce Soběšovice
906/73/2018 - Obec Soběšovice – Byt č. 9 v DPS
909/73/2018 - ČSAD Havířov a.s.- Dodatek č. 10 Smlouvy o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě
910/73/2018 - Hana Bařinová – Smlouva o nájmu hrobového místa
911/73/2018 - Ivana Karasová – Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ke sloučenému
územnímu a stavebnímu řízení
912/73/2018 - Myslivecký spolek Hráz Soběšovice z.s. – Žádost
913/73/2018 - Obec Soběšovice – Program veřejného 17. zasedání Zastupitelstva obce
Soběšovice
914/73/2018 - Obec Soběšovice – Ceník sálu obce Soběšovice
Rada obce u k l á d á :
901/73/2018 - Obec Soběšovice – Pronájem bytu v objektu Nová Husarůvka
902/73/2018 - Obec Soběšovice – Komise stavební, životního prostředí a rekreace – Zápis
904/73/2018 - Obec Soběšovice – Uzavření dohod o provedení práce
906/73/2018 - Obec Soběšovice – Byt č. 9 v DPS
907/73/2018 - Ludmila Peřinová – Návrh na odkoupení objektu
908/73/2018 - Jaroslava Jungová – Žádost o přidělení bytové jednotky v DPS
910/73/2018 - Hana Bařinová – Smlouva o nájmu hrobového místa
912/73/2018 - Myslivecký spolek Hráz Soběšovice z.s. – Žádost
914/73/2018 - Obec Soběšovice – Ceník sálu obce Soběšovice
Rada obce p o v ě ř u j e :
909/73/2018 - ČSAD Havířov a.s.- Dodatek č. 10 Smlouvy o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě
Rada obce r u š í :
911/73/2018 - Ivana Karasová – Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ke sloučenému
územnímu a stavebnímu řízení
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USNESENÍ
73. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 10.1.2018
___________________________________________________________________________________
899/73/2018 - Program 73. schůze Rady obce Soběšovice___________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 73. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 10. 1. 2018
___________________________________________________________________________________
900/73/2018 - 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 - Vratislav Weisser – Návrh na pořízení změny územního plánu – bod 1 a 2
803/65/2017 - Jiří Uher – Návrh na pořízení změny územního plánu – bod 1 a 2
823/66/2017 – Obec Soběšovice – Vyhodnocení podaných návrhů na změnu Územního
plánu obce Soběšovice
825/66/2017 – Obec Soběšovice – Reklamační řízení
862/70/2017 – Tomáš Hladík – Návrh na pořízení změny územního plánu – bod 1 a 2
885/71/2017 - ČSOP ZO Nový Jičín – Žádost o dar – bod 1.
891/72/2017 – ZO ČSV Dolní Domaslavice – Žádost o dotaci – bod 1 a 2
894/72/2017 – Tomáš Menoušek – COAL Open AIR 2018
vypouští ze sledování splněné úkoly:
892/72/2017 – Obec Soběšovice – Nákup konferenčních židlí do sálu
893/72/2017 – Otto Kukula – Žádost o připojení sjezdu
895/72/2017 – Miloš Vavřík – Smlouva o nájmu hrobového místa
896/72/2017 - Richard Mlýnek - Žádosti
897/72/2017 – ZŠ a MŠ Soběšovice, p. o. - Žádost
___________________________________________________________________________________
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901/73/2018 - Obec Soběšovice – Pronájem bytu v objektu Nová Husarůvka___________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
informaci o nezájmu o nabízený obecní byt dle vyhlášeného záměru pronájmu
schváleném v radě obce č. usn. 865/70/2017
ukládá
připravit vzor nájemní smlouvy za cenu nájemného ve výši 5000 Kč + zálohy na energie
(vodné a stočné 300,- Kč, elektřina 800,- Kč, topení a teplá voda 1000,- Kč)
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
902/73/2018 - Obec Soběšovice – Komise stavební, životního prostředí a rekreace – Zápis________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zápis ze schůze Komise stavební, životního prostředí a rekreace
schvaluje
počet členů Komise stavební, životního prostředí a rekreace, a to: předseda + 6 členů,
tak, aby byl stanoven lichý počet členů
ukládá
informovat předsedu komise.
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
903/73/2018 - Obec Soběšovice – Hřbitov________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
ukončení uzamykání hřbitova k 31. 1. 2018.
___________________________________________________________________________________
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904/73/2018 - Obec Soběšovice – Uzavření dohod o provedení práce__________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
dohody o provedení práce s odměnou dle VPP č. 1/2012 mezi Obcí Soběšovice a
1. Ing. Markétou Uhrovou, Soběšovice 130 (vedení kroniky obce) za rok 2018 v celkovém
rozsahu 100 hodin
2. Jiřinou Chrobokovou, Soběšovice 16 (správa hřbitova) za období 1.1.2018 – 31. 1. 2018
v celkovém rozsahu 25 hodin
ukládá
uzavřít dohody o provedení práce s odměnou dle VPP č. 1/2012 mezi Obcí Soběšovice a
1. Ing. Markétou Uhrovou, Soběšovice 130 (vedení kroniky obce) za rok 2018 v celkovém
rozsahu 100 hodin
2. Jiřinou Chrobokovou, Soběšovice 16 (správa hřbitova) za období 1.1.2018 – 31. 1. 2018
v celkovém rozsahu 25 hodin
Z: starosta, Popovičová
T: 1/2018
___________________________________________________________________________________
905/73/2018 - Obec Soběšovice – Termíny schůzí Rady obce Soběšovice_______________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
termíny schůzí Rady obce Soběšovice v roce 2018.
___________________________________________________________________________________
906/73/2018 - Obec Soběšovice – Byt č. 9 v DPS___________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
informaci o úmrtí nájemce bytu č. 9 v DPS a informaci JUDr. Horáka k dalšímu postupu
s ohledem pozůstalou manželku nájemce
schvaluje
další postup dle Směrnice obce pro přidělování bytů
ukládá
1. vyzvat pozůstalou k vyklizení bytu a jeho předání ve lhůtě do 3 měsíců od doručení
výzvy
2. oslovit další žadatele o byt dle evidence žadatelů.
Z: starosta, Popovičová
T: ihned
___________________________________________________________________________________
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907/73/2018 - Ludmila Peřinová – Návrh na odkoupení objektu_____________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh Ludmily Peřinové na odkup objektu „čekárny a sběrny mléka“ na p. č. 360/3 v k.
ú. Pitrov
ukládá
prověřit vlastnické vztahy k uvedenému objektu
Z: starosta
T: 24.1.2018
___________________________________________________________________________________
908/73/2018 - Jaroslava Jungová – Žádost o přidělení bytové jednotky v DPS_________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost p. Jaroslavy Jungové, Lučina čp. 31 o přidělení bytové jednotky v DPS
ukládá
1. zařadit žádost p. Jaroslavy Jungové, Lučina čp. 31 do seznamu žadatelů o přidělení
bytové jednotky v DPS.
2. zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli.
Z: starosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
909/73/2018 - ČSAD Havířov a.s.- Dodatek č. 10 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě_________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
Dodatek č. 10 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, kterým se
mění :
1. dle článku IV., odst.1 Smlouvy se pro období od 1.1.2018 do 31.12. 2018 věcně
vymezuje rozsah závazku veřejné služby na území obce Soběšovice přílohou č. 1
2. dle článku V., smlouvy se stanovuje výše prokazatelné ztráty pro období od 1.1.2018
do 31.12.2018 dle přílohy č.2 na 55 955,- Kč.
pověřuje
starostu obce podpisem Dodatku č. 10.
T: ihned
Z: starosta
___________________________________________________________________________________
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910/73/2018 - Hana Bařinová – Smlouva o nájmu hrobového místa__________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa č. 146/h uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739 22
Soběšovice čp. 10 a paní Hanou Bařinovou, 739 22 Soběšovice 185
ukládá
uzavřít smlouvu o pronájmu hrobového č. 146/h uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739
22 Soběšovice čp. 10 a paní Hanou Bařinovou, 739 22 Soběšovice 185
T: 1/2018
Z: starosta, Popovičová
___________________________________________________________________________________
911/73/2018 - Ivana Karasová – Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ke sloučenému
územnímu a stavebnímu řízení_____________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
1. žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ke sloučenému územnímu 2.
2. stavebnímu řízení a sdělení o odstoupení od původního záměru
ruší
1. usnesení č. 680/55/2017 - Fajn projekt s.r.o. – Žádost o závazné stanovisko k novostavbě
rodinného domu na p.č. 314/49 v k.ú. Horní Soběšovice ze dne 22.3.2017
2. usnesení č. 739/61/2017 - Ing. Vladislav Bezouška – 1. Žádost o zřízení věcného
břemene pro trasu vodovodní přípojky 2. Žádost o zřízení sjezdu
3. usnesení č. 757/62/2017 - Ing. Vladislav Bezouška - Žádost o zřízení služebnosti a právu
provést stavbu vodovodní přípojky
s chvaluje
1. stavbu dle předložené projektové dokumentace – arch. číslo 17025-HK, ze dne 10/2017
2. napojení na veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci
3. napojení na místní komunikaci
___________________________________________________________________________________
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912/73/2018 - Myslivecký spolek Hráz Soběšovice z.s. – Žádost______________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost Mysliveckého spolku Hráz Soběšovice z.s. o doplnění 4 ks čtvercových stolů do
sálu Nová Husarůvka
schvaluje
pořízení 4 ks čtvercových stolů do sálu Nová Husarůvka
ukládá
zajistit objednání a dodání.
Z: starosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
913/73/2018 - Obec Soběšovice – Program veřejného 17. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice_
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 17. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 31. 1. 2018.
___________________________________________________________________________________
914/73/2018 - Obec Soběšovice – Ceník sálu obce Soběšovice________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
doplnění ceníku nájmu sálu Nová Husarůvka o zapůjčení ubrusů pro nájemce sálu za
cenu 15,-Kč/ks, v případě jeho poškození pak plná úhrada nového ubrusu.
ukládá
doplnit na webové stránky obce.
Z: starosta, Popovičová
T: ihned

___________________________________________________________________________________

Tomáš D á m e k
Starosta obce

Petr V o z n i c a
Místostarosta obce
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