USNESENÍ
75. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 7.2.2018 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

_________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 60/2018
V Soběšovicích dne 8.2.2018
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
75. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 7.2.2018

________________________________________________________________
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
927/75/2018 - Kontrola plnění usnesení
929/75/2018 - Obec Soběšovice – Cenové nabídky na svoz „BRKO“
931/75/2018 – p. …………………. – Návrh na odkoupení objektu
933/75/2018 - REMER, společnost s ručením omezeným – Nabídka
934/75/2018 - Obec Soběšovice – Informativní zpráva o probíhajících akcích
935/75/2018 - URBITECH s.r.o. – Nabídka aplikace
936/75/2018 - Obec Soběšovice – Komise stavební, životního prostředí a rekreace –Zápis
Rada obce s c h v a l u j e :
926/75/2018 - Program 75. schůze Rady obce Soběšovice
928/75/2018 - DIGIS, spol. s r.o. – Smlouva o dílo
929/75/2018 - Obec Soběšovice – Cenové nabídky na svoz „BRKO“
930/75/2018 - Místní knihovna Dobrá – Dodatek ke Smlouvě o poskytování knihovnických a
informačních služeb
932/75/2018 - ZO ČSV Dolní Domaslavice – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Soběšovice
933/75/2018 - REMER, společnost s ručením omezeným – Nabídka
Rada obce u k l á d á :
929/75/2018 - Obec Soběšovice – Cenové nabídky na svoz „BRKO“
931/75/2018 - p. …………………. – Návrh na odkoupení objektu
933/75/2018 - REMER, společnost s ručením omezeným – Nabídka
Rada obce p o v ě ř u j e :
928/75/2018 - DIGIS, spol. s r.o. – Smlouva o dílo
930/75/2018 - Místní knihovna Dobrá – Dodatek ke Smlouvě o poskytování knihovnických a
informačních služeb
932/75/2018 - ZO ČSV Dolní Domaslavice – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Soběšovice
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___________________________________________________________________________________
926/75/2018 - Program 75. schůze Rady obce Soběšovice___________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 75. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 7.2. 2018
___________________________________________________________________________________
927/75/2018 - 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 - 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 – 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 – bod 3
825/66/2017 – Obec Soběšovice – Reklamační řízení
862/70/2017 – Tomáš Hladík – Návrh na pořízení změny územního plánu – bod 1 a 2
891/72/2017 – ZO ČSV Dolní Domaslavice – Žádost o dotaci – bod 1
894/72/2017 – Tomáš Menoušek – COAL Open AIR 2018
907/73/2018 – p. ……………… – Návrh na odkoupení objektu
918/74/2018 – p. ………………– Návrh na pořízení změny územního plánu – bod 1 a 2
vypouští ze sledování splněné úkoly:
823/66/2017 – Obec Soběšovice – Vyhodnocení podaných návrhů na změnu Územního
plánu obce Soběšovice – bod 1 a 2
917/74/2018 – Spolek Lungta – Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“
918/74/2018 – p. ……………… – Návrh na pořízení změny územního plánu – bod 3
920/74/2018 – Římskokatolická farnost Domaslavice - Žádost
924/74/2018 – Obec Soběšovice – Záměr pronájmu Kempu pod Husarůvkou
925/74/2018 – SPMP ČR pobočný spolek Havířov - Žádost
___________________________________________________________________________________
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928/75/2018 - DIGIS, spol. s r.o. – Smlouva o dílo_________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
Smlouvu o dílo č. SOB18_SOD v rozsahu: aktualizace KÚ 4x ročně, systémová podpora
AMEserver a občan server, zákaznická podpora za celkovou cenu 10700,- Kč + DPH
pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Z: starosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
929/75/2018 - Obec Soběšovice – Cenové nabídky na svoz „BRKO“__________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku na zajištění sběru, svozu a uložení „BRKO“ na rok 2018 za celkovou
cenu vč. všech nákladů a vč. DPH za 1 tunu od společností:
1. Depos Horní Suchá, a. s.
1507,70 Kč
2. FCC Česká republika., s.r.o.
1322,50 Kč
3. Frýdecká skládka nabídku nedoručila
schvaluje
výběr společnosti na zajištění sběru, svozu a uložení „BRKO“ na rok 2018 za celkovou
cenu vč. všech nákladů a vč. DPH za 1 tunu od společnosti FCC Česká republika, s.r.o.
ukládá
objednat službu u společnosti FCC Česká republika, s.r.o.
Z: místostarosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
930/75/2018 - Místní knihovna Dobrá – Dodatek ke Smlouvě o poskytování knihovnických a
informačních služeb______________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
dodatek ke Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb“ k dotaci na
rok 2018 ve výši 150000,- Kč dle schváleného rozpočtu obce na rok 2018
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pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Z: starosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
931/75/2018 - p. ………………– Návrh na odkoupení objektu_______________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
informaci že změnou právní úpravy v roce 2014, se objekt výdeje mléka stal součástí
pozemku jiného vlastníka. Stavba nebyla nikdy evidována v katastru nemovitostí. Obec
celou investici od roku 1956 řádně účetně odepisovala. Obec k tomuto majetku nemá
žádné vlastnické či jiné věcné právo, tudíž nemá jakékoliv oprávnění s tímto majetkem
nakládat ve smyslu zpeněžení nebo převodu vlastnického práva.
ukládá
1. vyřadit z evidence majetku obce Soběšovice
2. informovat žadatelku
Z: starosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
932/75/2018 - ZO ČSV Dolní Domaslavice – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Soběšovice______________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice
čp. 10 a ZO ČSV Dolní Domaslavice, a to na základě schváleného rozpočtu obce na rok
2018 ve výši 5.000,- Kč.
pověřuje
starostu obce Soběšovice podpisem smlouvy.
___________________________________________________________________________________
933/75/2018 - REMER, společnost s ručením omezeným – Nabídka__________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
nabídku na doplnění řídícího systému Nová Husarůvka za cenu 65490,- Kč + DPH a
výměnu řídícího systému v DPS za cenu 29510,- Kč + DPH
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schvaluje
doplnění řídícího systému Nová Husarůvka za cenu 65490,- Kč + DPH a výměnu
řídícího systému v DPS za cenu 29510,- Kč + DPH
ukládá
zajistit realizaci.
Z: místostarosta
T: 2018
___________________________________________________________________________________
934/75/2018 - Obec Soběšovice – Informativní zpráva o probíhajících akcích__________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o probíhajících akcích
1. Cyklostezka – propojení Žermanické a Těrlické přehrady – zpracování PD pokračuje
2. Cyklostezka propojení Žermanické a Těrlické přehrady – ohroženo dokončení PD, jedna
z firem odstoupila od projektu
3. Územní rozhodnutí – centrum obce – stavební úřad stále nemá rozhodnutí KÚ MSK
4. Oprava mostku na cestě Pitrov-Těrlicko – plán na rok 2018
5. Opravy místních komunikací – osloveno několik firem k vytvoření CN s využitím
dovezeného recyklátu– realizace oprav 2018
6. Kanalizace – souhlasy vlastníků kompletní pouze na sběrač S2, pokračuje jednání s
ostatními
7. Márnice – MMR v r. 2018 nevyhlašuje výzvu na márnice
8. DPS – přístavba, realizace se odkládá, MMFM, st. úřad - vydáno koordinované
stanovisko
9. Hřbitov – plot, zpracovává se rozpočet na opravu oplocení vč. dlažby od hlavní brány –
dotace SZIF
10. Klubovna na hřišti – probíhá nutná oprava padajícího stropu, osvětlení, koberců a okapů
a malování.
11. ZŠ – oprava střechy – nutno zajistit aktuální CN na opravu okapů, komínů, balkónu,
fresky a pláště budovy
12. Ozelenění a obnova zeleně – možnost prostředků z programu OPŽP
___________________________________________________________________________________
935/75/2018 - URBITECH s.r.o. – Nabídka aplikace_______________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na

vědomí

nabídku aplikace „Služba hlášení rozhlasu. cz“, která umožňuje informovat přihlášené
občany o informacích, týkající se např. oznámení obecního úřadu, odstávka inženýrských
sítí, ztracený pes apod. s možností tříměsíčního bezplatného termínu na vyzkoušení této
aplikace
___________________________________________________________________________________
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936/75/2018 - Obec Soběšovice – Komise stavební, životního prostředí a rekreace –Zápis________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zápis Komise stavební, životního prostředí a rekreace ze dne 25.1.2018.
___________________________________________________________________________________

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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