USNESENÍ
77. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 14.3.2018 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

_________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 93/2018
V Soběšovicích dne 15.3.2018
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
77. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 15.3.2018

________________________________________________________________
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
956/77/2018 - Kontrola plnění usnesení
957/77/2018 - Obec Soběšovice–Výběr společnosti pro zpracování žádosti na rekonstrukci VO
EFEKT
958/77/2018 - Obec Soběšovice – Výběr společnosti pro kácení a údržbu stromů v lokalitě nad
„R - Zátokou“
959/77/2018 - Obec Soběšovice – Výběr společnosti pro zpracování žádosti – studie
proveditelnosti – „Úpravy centra obce“
961/77/2018 - ČSAD Frýdek-Místek a.s. – Vyhodnocení ztráty na autobusových linkách
962/77/2018 - ČSAD Havířov a.s. – Vyúčtování smlouvy ODO
963/77/2018 - ČEZ DISTRIBUCE, a.s. – Žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti
964/77/2018 – p. ………… – Žádost o souhlas s dodatečným stavebním povolením
965/77/2018 - p. ………… – Žádost o prodej pozemku
966/77/2018 - Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. – Žádost
968/77/2018 - ENPRO Energo s.r.o. – 1. Žádost o vyjádření k projektu stavby pro územní
rozhodnutí
2. Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
969/77/2018 - Krajský úřad – Moravskoslezský kraj- Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Soběšovice za rok 2017
Rada obce s c h v a l u j e :
955/77/2018 - Program 77. schůze Rady obce Soběšovice
957/77/2018 - Obec Soběšovice – Výběr společnosti pro zpracování žádosti na rekonstrukci
VO – EFEKT
958/77/2018 - Obec Soběšovice – Výběr společnosti pro kácení a údržbu stromů v lokalitě nad
„R-Zátokou“
959/77/2018 - Obec Soběšovice – Výběr společnosti pro zpracování žádosti – studie
proveditelnosti – „Úpravy centra obce“
960/77/2018 - OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. – Návrh na
uzavření smlouvy
963/77/2018 - ČEZ DISTRIBUCE, a.s. – Žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti
966/77/2018 - Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. – Žádost
967/77/2018 - TJ SOKOL Soběšovice – Žádost o poskytnutí dotace
968/77/2018 - ENPRO Energo s.r.o. – 1. Žádost o vyjádření k projektu stavby pro územní
rozhodnutí
2. Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
970/77/2018 - NOVPRO FM, s.r.o. – Smlouva o převodu práv a povinností stavebníka
Rada obce u k l á d á :
957/77/2018 - Obec Soběšovice – Výběr společnosti pro zpracování žádosti na rekonstrukci
VO–EFEKT
958/77/2018 - Obec Soběšovice – Výběr společnosti pro kácení a údržbu stromů v lokalitě nad
„R - Zátokou“
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959/77/2018 - Obec Soběšovice – Výběr společnosti pro zpracování žádosti – studie
proveditelnosti – „Úpravy centra obce“
963/77/2018 - ČEZ DISTRIBUCE, a.s. – Žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti
964/77/2018 - p. ………… – Žádost o souhlas s dodatečným stavebním povolením
965/77/2018 - p. ………… – Žádost o prodej pozemku
966/77/2018 - Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. – Žádost
968/77/2018 - ENPRO Energo s.r.o. – 1. Žádost o vyjádření k projektu stavby pro územní
rozhodnutí
2. Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
969/77/2018 - Krajský úřad – Moravskoslezský kraj- Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Soběšovice za rok 2017
Rada obce p o v ě ř u j e :
959/77/2018 - Obec Soběšovice – Výběr společnosti pro zpracování žádosti – studie
proveditelnosti – „Úpravy centra obce“
960/77/2018 - OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. – Návrh na
uzavření smlouvy
963/77/2018 - ČEZ DISTRIBUCE, a.s. – Žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného
břemene–služebnosti
967/77/2018 - TJ SOKOL Soběšovice – Žádost o poskytnutí dotace
968/77/2018 - ENPRO Energo s.r.o. – 1. Žádost o vyjádření k projektu stavby pro územní
rozhodnutí
2. Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
970/77/2018 - NOVPRO FM, s.r.o. – Smlouva o převodu práv a povinností stavebníka
Rada obce r u š í

:

968/77/2018 - ENPRO Energo s.r.o. – 1. Žádost o vyjádření k projektu stavby pro územní
rozhodnutí
2. Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
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USNESENÍ
77. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 21.2.2018
___________________________________________________________________________________
955/77/2018 - Program 77. schůze Rady obce Soběšovice___________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 77. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 14. 3. 2018
___________________________________________________________________________________
956/77/2018 - 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
825/66/2017 - Obec Soběšovice – Reklamační řízení
894/72/2017 - Tomáš Menoušek – COAL Open AIR 2018
vypouští ze sledování splněné úkoly:
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
862/70/2017 - p………. – Návrh na pořízení změny územního plánu – bod 1 a 2
918/74/2018 - p………. – Návrh na pořízení změny územního plánu – bod 1 a 2
939/76/2018 - Obec Soběšovice – Výběr společnosti pro řez stromů
940/76/2018 - p………. – Žádost o pronájem hrobového místa
941/76/2018 - Obec Soběšovice – Výběr společnosti pro revize plynových zařízení
943/76/2018 - Obec Soběšovice – Záměr pronájmu Kempu pod Husarůvkou
948/76/2018 - p………. – Žádost o pronájem hrobového místa
949/76/2018 - p………. – Žádost o pronájem hrobového místa
950/76/2018 - p………. a p………. – Žádost o přidělení bytové jednotky v DPS
951/76/2018 - Obec Soběšovice – Záměr rekonstrukce VO z programu EFEKT
2017-2021
952/76/2018 - Obec Soběšovice – Územní plán
954/76/2018 - Obnova vybavení bytu „Nová Husarůvka“
___________________________________________________________________________________
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957/77/2018 - Obec Soběšovice – Výběr společnosti pro zpracování žádosti na rekonstrukci VO –
EFEKT________________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
nabídku společností: RH Elektro s.r.o., C.E.I.S. CZ, s.r.o. a Lighting Projects Consulting
s.r.o. na zpracování projektové dokumentace vč. žádosti na rekonstrukci VO z programu
EFEKT
schvaluje
výběr společnosti pro zpracování podkladů a žádosti o dotační titul „EFEKT 2017-2021“
a to Lighting projects consulting, za nejnižší nabídnutou cenu ve výši 87.000,- Kč vč.
DPH
ukládá
objednat službu.
Z: místostarosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
958/77/2018 - Obec Soběšovice – Výběr společnosti pro kácení a údržbu stromů v lokalitě nad „R
Zátokou“_______________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí

1.
2.
3.
4.

nabídku společností na kácení a údržbu stromů na p. č. 391/7, 382/2 a 391/5 vše v k. ú.
Pitrov a to:
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
BKW s.r.o.
Jan Walczysko JEWA EXPORT-IMPORT
B + J stavební s.r.o.
schvaluje
výběr společnosti pro provedení prací a to Jan Walczysko JEWA EXPORT - IMPORT
za nejnižší nabídnutou cenu kácení a rizikové kácení dřevin, ve výši 112.000,- Kč bez
DPH
ukládá
zajistit realizaci.

Z : místostarosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
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959/77/2018 - Obec Soběšovice – Výběr společnosti pro zpracování žádosti – studie
proveditelnosti – „Úpravy centra obce“_____________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku společností INNOVA Int. s.r.o. a ProFaktum, s.r.o. na zpracování
žádosti vč. studie proveditelnosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy MAS Pobeskydí –
program IROP na akci Úpravy centra obce Soběšovice
schvaluje
1. výběr společnosti INNOVA Int. s.r.o., Rudná 847/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice za nižší
nabídnutou cenu ve výši 18000,- Kč bez DPH + odměnu za získání dotace ve výši 5% ze
získané dotace, min. 50000,- Kč, max. 80000,- Kč
2. Smlouvu o poradenské činnosti
ukládá
objednat zpracování

Z: starosta
T: ihned

pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy
___________________________________________________________________________________
960/77/2018 - OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. – Návrh na
uzavření smlouvy_______________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl na akci obecní ples,
konaný dne 13. ledna 2018
pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
___________________________________________________________________________________
961/77/2018 - ČSAD Frýdek-Místek a.s. – Vyhodnocení ztráty na autobusových linkách________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
vyhodnocení ztráty na autobusových linkách č. 860365 a 860366 za období leden prosinec 2017.
___________________________________________________________________________________
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962/77/2018 - ČSAD Havířov a.s. – Vyúčtování smlouvy ODO______________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
vyúčtování smlouvy ODO na území obce za rok 2017.
___________________________________________________________________________________
963/77/2018 - ČEZ DISTRIBUCE, a.s. – Žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti_____________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-8012837/5,
Soběšovice, NN-k, Čajka Vladimír na stavbu zařízení distribuční soustavy – podzemního
kabelového vedení
schvaluje
žádost o podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-8012837/5,
Soběšovice, NN-k, Čajka Vladimír
ukládá
informovat žadatele
Z: starosta
T: ihned
pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy
___________________________________________________________________________________
964/77/2018 - p………._– Žádost o souhlas s dodatečným stavebním povolením___________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o souhlas obce Soběšovice s dodatečným stavebním povolením dle projektové
dokumentace „Novostavba RD st. parc. č. 116“ zaevidovaná dne 27.2.2018
ukládá
1. projednat žádost na Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor stavebního řádu
v souvislosti s podaným podnětem obce Soběšovice č.j. Sob 187/2017 ze dne
4.10.2017.
2. informovat žadatele a radu obce Soběšovice o průběhu jednání.
Z: starosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
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965/77/2018 - p………._– Žádost o prodej pozemku_____________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
1. žádost p………., bytem o prodej pozemku p. č. 443/25 v k. ú. Horní Soběšovice za
účelem stavby rodinného domu
2. informaci o skutečnosti, že tento pozemek byl zastupitelstvem obce schválen k prodeji
dne 11. 9. 2013, avšak k podpisu smlouvy i přes urgence dodnes nedošlo a rozhodnutí je
neúčinné
ukládá
informovat žadatele, že obec Soběšovice v současnosti tento pozemek neprodává.
Z: starosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
966/77/2018 - Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. – Žádost__________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost denního stacionáře a jméno klienta
(občana Soběšovic)
schvaluje
finanční dar ve výši 10.000,- Kč
ukládá
vyplatit finanční prostředky dle rozhodnutí rady.
Z: starosta, Popovičová
T: ihned
___________________________________________________________________________________
967/77/2018 - TJ SOKOL Soběšovice – Žádost o poskytnutí dotace________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice
čp. 10 a Tělovýchovnou jednotou SOKOL Soběšovice, 739 22 Soběšovice, a to na
základě schváleného rozpočtu obce na rok 2018 ve výši 20.000,- Kč
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pověřuje
starostu obce Soběšovice podpisem smlouvy.
___________________________________________________________________________________
968/77/2018 - ENPRO Energo s.r.o. – 1. Žádost o vyjádření k projektu stavby pro územní
rozhodnutí
2. Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
1. žádost o vyjádření k projektu stavby pro územní rozhodnutí „Soběšovice-Jarmila
Branná-NNk“ (IV-12-8014258) se změnou technického řešení – trasy vedení
2. žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby pro akci“Soběšovice-Jarmila Branná-NNk“-IV-12-8014258/SoBS VB/3
ruší
usnesení Rady obce Soběšovice č. 877/71/2017 ze dne 29. 11. 2017
schvaluje
1. projekt stavby „Soběšovice – Jarmila Branná- NNk“ (IV-12-8014258) pro územní
rozhodnutí
2. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
pro akci“Soběšovice-Jarmila Branná-NNk“-IV-12-8014258/SoBS VB/3
ukládá
informovat žadatele o podmínkách realizace křížení vedení s místní komunikací parc.č.
391/4 v k.ú. Pitrov, a to protlakem pod komunikací tak, aby nedošlo k narušení
stávajícího povrchu komunikace.
Z: starosta
T. ihned
pověřuje
starostu obce Soběšovice podpisem smlouvy.
___________________________________________________________________________________
969/77/2018 - Krajský úřad – Moravskoslezský kraj- Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Soběšovice za rok 2017_____________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Soběšovice za rok 2017
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ukládá
předložit Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Soběšovice za rok 2017 jako
přílohu Závěrečného účtu za rok 2017 na 19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
Z: starosta
T: 6/2018
___________________________________________________________________________________
970/77/2018 - NOVPRO FM, s.r.o. – Smlouva o převodu práv a povinností stavebníka__________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
Smlouvu o převodu práv a povinností stavebníka mezi Obcí Soběšovice a ČEZ
Distribuce, a.s.
pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
___________________________________________________________________________________

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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