USNESENÍ
8. zasedání Rady obce Soběšovice,
konaného dne 25.2.2015 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 31/2015
V Soběšovicích dne 26.2.2015
Zpracoval : Valošková Petra
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Přehled přijatých usnesení
8. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 25.2.2015

___________________________________________________________
Rada obce s c h v a l u j e :
112/8/2015 – Schválení programu 8. zasedání Rady obce Soběšovice
114/8/2015 – Petilo, z.s. – Oznámení o konání sportovní akce
115/8/2015 – Vít Ramík-Žádost o zveřejnění inzerátu ve Zpravodaji obce 3/2015, 4/2015
116/8/2015 – Robert Gardoš – Smlouva o nájmu hrobového místa
117/8/2015 – ZŠ a MŠ Soběšovice – Zpráva o výsledku inventarizace za rok 2014
120/8/2015 – Místní knihovna Dobrá – Návrh smlouvy na poskytování služeb
121/8/2015 – Zápis z 2. zasedání Komise stavební, životního prostředí a rekreace
123/8/2015 – Jiří Kaleta – Žádost o zapůjčení stanu
124/8/2015 – Lucie Febrová, SRPŠ – Žádost o příspěvek
127/8/2015 – Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne
11.3.2015
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
113/8/2015 – Kontrola plnění úkolů
117/8/2015 – ZŠ a MŠ Soběšovice – Zpráva o výsledku inventarizace za rok 2014
118/8/2015 – Atris, s.r.o. – Žádost o souhlas se stavbou
119/8/2015 – Výběrové řízení na svoz „BRKO“
121/8/2015 – Zápis z 2. zasedání Komise stavební, životního prostředí a rekreace
122/8/2015 – Ing. Josef Majer – Informace o zařazení bodu programu Zastupitelstva
obce Soběšovice
Rada obce u k l á d á :
114/8/2015 – Petilo, z.s. – Oznámení o konání sportovní akce
118/8/2015 – Atris, s.r.o. – Žádost o souhlas se stavbou
119/8/2015 – Výběrové řízení na svoz „BRKO“
121/8/2015 – Zápis z 2. zasedání Komise stavební, životního prostředí a rekreace
122/8/2015 – Ing. Josef Majer – Informace o zařazení bodu programu Zastupitelstva
obce Soběšovice
123/8/2015 – Jiří Kaleta – Žádost o zapůjčení stanu
124/8/2015 – Lucie Febrová, SRPŠ – Žádost o příspěvek
125/8/2015 – Obec Soběšovice - Smlouva o úvěru na dofinancování rekonstrukce
hasičské zbrojnice
126/8/2015 – Jednací řád Zastupitelstva obce Soběšovice
Rada obce p o v ě ř u j e :
120/8/2015 – Místní knihovna Dobrá – Návrh smlouvy na poskytování služeb
Rada obce d o p o r u č u j e Zastupitelstvu obce Soběšovice schválit :
125/8/2015 – Obec Soběšovice - Smlouva o úvěru na dofinancování rekonstrukce
hasičské zbrojnice
126/8/2015 – Jednací řád Zastupitelstva obce Soběšovice
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USNESENÍ
8. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 25.2.2015
___________________________________________________________________________
112/8/2015 – Schválení programu 8. zasedání Rady obce Soběšovice__________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 8. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 25.2.2015.
___________________________________________________________________________
113/8/2015 – Kontrola plnění úkolů_____________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů vyplývajících z usnesení schválených Radou obce
Soběšovice.
t rvá
dále na plnění úkolů:
95/3 – Sjednání nápravy pro sezónu 2015 dle připomínek : Zdeněk Hrabec,
739 22 Soběšovice čp. 68.
96/9 – Zájem o koupi pozemků o celkové výměře 2142 m2 u Žermanické
přehrady: PROINGSTA, s.r.o., Lipenská 1170/45, 779 00 Olomouc.
100/7/2015 – Zdeněk Hrabec – Nabídka pronájmu
110/7/2015 – Cenové nabídka na realizaci akce „Oprava cesty – Nad Křístkem“
___________________________________________________________________________
114/8/2015 – Petilo, z.s. – Oznámení o konání sportovní akce________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
konání závodu s názvem „Jarní trek Petilo“ konaný dne 18.4.2015 za podmínek:
- dodržování Obecně závazných vyhlášek obce Soběšovice
- dodržování soutěžního řádu akce „Jarní trek Petilo“
- oznámení o konání akce „Jarní trek Petilo“ místnímu mysliveckému
sdružení Hráz
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice pořadatelům akce „Jarní trek Petilo“
včetně informace o nájemci parkoviště a stánku „Na hrázi“.
Z: Starosta
T: únor 2015
___________________________________________________________________________
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115/8/2015 – Vít Ramík-Žádost o zveřejnění inzerátu ve Zpravodaji obce 3/2015, 4/2015
Rada obce Soběšovice
schvaluje
zveřejnění inzerátu pana Víta Ramíka, Hnojník 222, 739 53 Hnojník ve
Zpravodaji obce Soběšovice č.3/2015 a 4/2015, a to za úplatu dle schválených
podmínek Radou obce Soběšovice.
___________________________________________________________________________
116/8/2015 – Robert Gardoš – Smlouva o nájmu hrobového místa___________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa č. 104/H, a to mezi Obcí Soběšovice,739 22
Soběšovice čp. 10 a Robertem Gardošem, 739 04 Raškovice čp. 504.
___________________________________________________________________________
117/8/2015 – ZŠ a MŠ Soběšovice – Zpráva o výsledku inventarizace za rok 2014_______
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zprávu o výsledku inventarizace Základní a Mateřské školy Soběšovice za rok
2014
schvaluje
převedení výsledku hospodářské činnosti za rok 2014 ve výši 28.694,36 Kč do
rezervního fondu Základní a Mateřské školy Soběšovice.
___________________________________________________________________________
118/8/2015 – Atris, s.r.o. – Žádost o souhlas se stavbou_____________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o souhlas se stavbou „Novostavba rodinného domu, včetně staveb
zajišťující jeho funkčnost“ a se zřízením sjezdu na parc.č. 667 v k.ú. Horní
Soběšovice.
ukládá
1. předložit k posouzení Komisi stavební, životního prostředí a rekreace Rady
obce Soběšovice
2. zaslat odpověď žadateli po vyjádření komise
Z: starosta
T: 3/2015
___________________________________________________________________________
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119/8/2015 – Výběrové řízení na svoz „BRKO“___________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
-

-

cenové nabídky na svoz biologicky rozložitelného odpadu „BRKO“, a to :
fy DEPOS, a.s., ul. Solecká 1/1321, 735 35 Horní Suchá
perioda svozu:
1x týdně
forma sběru :
pytle
cena :
395,- Kč/t bez DPH +93,- Kč/km
fy ASA, s.r.o., Frýdecká 740, 739 32 Vratimov
perioda svozu:
1x týdně
forma sběru :
pytle
cena :
395,- Kč/t bez DPH +800,- Kč/hod.
ukládá

vyžádat přepočet nabízených cen na cenu za svoz a uložení v Kč/t včetně všech
nákladů (s DPH).
Z: Starosta
T: únor 2015
___________________________________________________________________________
120/8/2015 – Místní knihovna Dobrá – Návrh smlouvy na poskytování služeb__________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o poskytování knihovnických a informačních služeb mezi Místní
knihovnou Dobrá a Obcí Soběšovice pro rok 2015 v celkových nákladech na
provoz ve výši 111.468,- Kč, což je 124,- Kč/1obyvatele.
pověřuje
starostu obce Soběšovice p. Tomáše Dámka podpisem smlouvy.
___________________________________________________________________________
121/8/2015 – Zápis z 2. zasedání Komise stavební, životního prostředí a rekreace______
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zápis z 2. zasedání Komise stavební, životního prostředí a rekreace ze dne
18.2.2015
schvaluje
1. stavbu venkovního výtahu žadatelky Ing. J. Wilkonské
2. žádost o vyjádření k dokumentaci „Zázemí kostela“ v Soběšovicích.
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ukládá
1. zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadatelům Ing. J.Wilkonské a Ing.
arch. J.Havlíčkovi.
Z: Starosta
T: 5.3.2015
2. u žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci Ing. Jaromíra Provazníka
ověřit soulad s územní studií – Z 36.
Z: Starosta
T: 5.3.2015
3. informovat Komisi stavební, životního prostředí a rekreace o chystaných a
probíhajících investičních akcích.
Z: Starosta
T: průběžně
___________________________________________________________________________
122/8/2015 – Ing. Josef Majer – Informace o zařazení bodu programu Zastupitelstva
obce_Soběšovice_________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost zastupitele Ing. Josefa Majera o zařazení bodu „Návrh na pořízení změny
územního plánu“ na program jednání Zastupitelstva obce Soběšovice
ukládá
odpovědět žadateli ve smyslu usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce
Soběšovice ze dne 12.12.2012 – bod. III/14.
Z: Starosta
T: únor 2015
___________________________________________________________________________
123/8/2015 – Jiří Kaleta – Žádost o zapůjčení stanu________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
žádost o zapůjčení stanu za cenu 5.000,- Kč
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli.
Z: Starosta
T: únor 2015
___________________________________________________________________________
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124/8/2015 – Lucie Febrová, SRPŠ – Žádost o příspěvek___________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč, který bude použit k úhradě vystoupení
animátora zábavy „Hopsalína“ na akci Maškarní karneval, pořádané Sdružením
rodičů a přátel školy při ZŠ Soběšovice.
ukládá
zaslat rozhodnutí Rady obce Soběšovice žadateli.
Z: Starosta
T: únor 2015
___________________________________________________________________________
125/8/2015 – Obec Soběšovice - Smlouva o úvěru na dofinancování rekonstrukce
hasičské zbrojnice________________________________________________
Rada obce Soběšovice
doporučuje
Zastupitelstvu obce Soběšovice schválit
smlouvu o úvěru na dofinancování rekonstrukce hasičské zbrojnice.
ukládá
předložit na jednání Zastupitelstva obce Soběšovice.
Z: Starosta
T: 11.3. 2015
___________________________________________________________________________
126/8/2015 – Jednací řád Zastupitelstva obce Soběšovice ___________________________
Rada obce Soběšovice
doporučuje
Zastupitelstvu obce Soběšovice schválit
změnu Jednacího řádu od 1.4.2015, a to takto :
1. doplnění § 6 odst. 1 - Program zasedání zastupitelstva obce navrhuje rada
obce a předkládá zastupitelstvu starosta Obce nebo místostarosta obce nebo
jiný radou obce pověřený člen rady obce. „Na programu každého veřejného
zasedání zastupitelstva obce bude před bodem „Návrh na usnesení“ bod
programu „Dotazy a připomínky občanů a zastupitelů“.
2. doplnění § 7 odst. 3 - V zahajovací části zasedání zastupitelstva obce
předsedající prohlásí, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a
vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů a „upozorní
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všechny přítomné, že bude pořizován úřední zvukový záznam z jednání“.
Zeptá se na připomínky k programu zasedání a dá schválit program zasedání.
Z řad členů zastupitelstva obce dá zvolit návrhovou (nejméně tříčlennou)
komisi a dva členy zastupitelstva obce za ověřovatele zápisu zasedání. Poté
sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání a jaké námitky byly proti
němu podány.
3. doplnění § 14 odst. 3 - Zápis musí být vyhotoven do 10 dnů po
skončení zasedání zastupitelstva obce a podepisují jej v tomto termínu
starosta obce, místostarosta obce, určení ověřovatelé zápisu a předseda návrhové
komise zasedání zastupitelstva obce, zápis včetně příloh musí být uložen na
obecním úřadě k nahlédnutí veřejnosti „a zveřejnění na internetových
stránkách Obce Soběšovice“.
2. doplnění § 14 odst. 4 - O námitkách člena zastupitelstva obce proti
zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce po vyjádření
ověřovatelů. „Zvukový záznam bude sloužit pro potřebu zapisovatele,
ověřovatelů zápisu a dalších zastupitelů pro řešení námitek a bude uchován
na Obecním úřadě Soběšovice.“
ukládá
předložit schválené návrhy úprav Jednacího řádu na jednání Zastupitelstva obce
Soběšovice.
Z: Starosta
T:11.3.2015
___________________________________________________________________________
127/8/2015 – Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne
11.3.2015________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, které se bude konat
dne 11.3.2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice.
___________________________________________________________________________

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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