USNESENÍ
81. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 9.5.2018 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

____________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 130/2018
V Soběšovicích dne 10.5.2018
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
81. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 9.5.2018

________________________________________________________________________
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
1005/81/2018 - Kontrola plnění usnesení
1006/81/2018 – p. …………… – Návrh na pořízení změny územního plánu
1007/81/2018 - Klub důchodců Soběšovice – Žádost
1008/81/2018 - Bc. Zdeněk Mutina – Rozpočet na výsadbu dřevin nad R-Zátokou
1010/81/2018 - Obec Soběšovice – Místní komunikace – opravy
1011/81/2018 - Obec Soběšovice – Počet členů zastupitelstva obce Soběšovice
1014/81/2018 - Linka bezpečí, z.s. – Žádost
1015/81/2018 - Obec Soběšovice – Oprava nadokapních žlabů na střeše základní a mateřské školy
1018/81/2018 - p. …………… – Návrh na pořízení změny územního plánu
1019/81/2018 - Obec Soběšovice – kulturní a sportovní komise – Zápis
Rada obce s c h v a l u j e :
1004/81/2018 - Program 81. schůze Rady obce Soběšovice
1009/81/2018 - TJ SOKOL Soběšovice – Žádost
1010/81/2018 - Obec Soběšovice – Místní komunikace – opravy
1012/81/2018 - Obec Soběšovice – Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP
1013/81/2018 - ZŠ a MŠ Soběšovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace – Účetní
závěrka k 31.12.2017
1014/81/2018 - Linka bezpečí, z.s. – Žádost
1015/81/2018 - Obec Soběšovice – Oprava nadokapních žlabů na střeše základní a mateřské školy
1016/81/2018 - Obec Soběšovice – Dohoda o změně pracovního poměru a pracovní smlouvy
1017/81/2018 - Myslivecký spolek Hráz Soběšovice, spolek – Žádost o poskytnutí dotace
Rada obce n e s c h v a l u j e :
1007/81/2018 - Klub důchodců Soběšovice – Žádost
Rada obce u k l á d á :
1006/81/2018 - p. …………… – Návrh na pořízení změny územního plánu
1007/81/2018 - Klub důchodců Soběšovice – Žádost
1009/81/2018 - TJ SOKOL Soběšovice – Žádost
1010/81/2018 - Obec Soběšovice – Místní komunikace – opravy
1011/81/2018 - Obec Soběšovice – Počet členů zastupitelstva obce Soběšovice
1012/81/2018 - Obec Soběšovice – Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP
1014/81/2018 - Linka bezpečí, z.s. – Žádost
1018/81/2018 - p. …………… – Návrh na pořízení změny územního plánu
Rada obce p o v ě ř u j e :
1017/81/2018 - Myslivecký spolek Hráz Soběšovice, spolek – Žádost o poskytnutí dotace
Rada obce d o p o r u č u j e Zastupitelstvu obce
1011/81/2018 - Obec Soběšovice – Počet členů zastupitelstva obce Soběšovice
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USNESENÍ
81. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 9.5.2018
____________________________________________________________________________________
1004/81/2018 - Program 81. schůze Rady obce Soběšovice___________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 81. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 9. 5. 2018
____________________________________________________________________________________
1005/81/2018 - 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
969/77/2018 - Krajský úřad – Moravskoslezský kraj- Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Soběšovice za rok 2017
1003/80/2018 - Obec Soběšovice - Zajištění veřejného pořádku
vypouští ze sledování splněné úkoly:
984/79/2018 - Obec Soběšovice - Posouzení stavu střechy a okapů na budově ZŠ a MŠ
Soběšovice - bod 1.
996/80/2018 - Ing. Martin Barteček – Žádost o písemné stanovisko ke stavbě
998/80/2018 - Obec Soběšovice – Místní komunikace - opravy
1001/80/2018 - Obec Soběšovice – Výběr uchazeče o byt č. 9 v DPS Soběšovice
____________________________________________________________________________________
1006/81/2018 - p. ……………_– Návrh na pořízení změny územního plánu_____________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 269 v k.ú. Dolní
Soběšovice navrhovatele p. ……………, bytem ……………… na území obce
k rekreačním účelům .
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ukládá
1. předložit k posouzení návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice parc. č. 269 v
k.ú. Dolní Soběšovice navrhovatele p. ……………, bytem ……………… do Komise
stavební, životního prostředí a rekreace Rady obce Soběšovice.
T: 2018
Z: starosta
2. zařadit návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 269 v k.ú. Dolní
Soběšovice navrhovatele p. ……………, bytem ……………… s vyjádřením Komise
stavební a životního prostředí Rady obce Soběšovice mezi další navrhovatele změn
územního plánu obce Soběšovice k dalšímu projednání v Zastupitelstvu obce Soběšovice.

3. informovat žadatele o rozhodnutí Rady obce Soběšovice.

T: 9/2018
Z: starosta

T: ihned
Z: starosta
____________________________________________________________________________________
1007/81/2018 - Klub důchodců Soběšovice – Žádost_________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o poskytnutí slevy (prominutí poplatku) za nájem sálu na akci „Májová veselice“
dne 25.5.2018 od 15 do 21 hodin
neschvaluje
žádost o poskytnutí slevy (poplatku)
ukládá
informovat žadatele s ohledem na schválený rozpočet obce na rok 2018, kde došlo
meziročně k navýšení příspěvku pro spolky na 20.000,- Kč.
Z: starosta
T: ihned
____________________________________________________________________________________
1008/81/2018 - Bc. Zdeněk Mutina – Rozpočet na výsadbu dřevin nad R-Zátokou_______________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
rozpočet Bc. Zdeňka Mutiny, Janáčkova 1173, 735 81, Bohumín - Nový Bohumín, IČ:
15496155 na výsadbu dřevin (stromů a keřů) v koridoru mezi chatami po vykácených
stromech nad R-Zátokou na podzim r. 2018 v rozsahu 1. Výsadba stromů a keřů vč.
materiálu, 2. Následná tříletá péče
____________________________________________________________________________________
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1009/81/2018 - TJ SOKOL Soběšovice – Žádost____________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
umístění sídla organizace TJ SOKOL Soběšovice na adrese Obecního úřadu Soběšovice,
739 22 Soběšovice čp.10.
ukládá
informovat žadatele.
Z: starosta
T: ihned
1010/81/2018 - Obec Soběšovice – Místní komunikace – opravy_______________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
odstoupení společnosti Lesostavby Frýdek-Místek a.s. od opravy ÚK6.1 „Markova,
Marek - Mucha“
schvaluje
opravu komunikace ÚK6.1 „Markova, Marek - Mucha“ společností Mgr. Tomáš Milata,
Petřvaldská 352/69, 736 01 Havířov-Šumbark za nabízenou cenu ve výši 54886,- Kč
s DPH
ukládá
zajistit realizaci v požadovaném termínu do konce 5/2018.
Z: starosta
T: ihned
____________________________________________________________________________________
1011/81/2018 - Obec Soběšovice – Počet členů zastupitelstva obce Soběšovice___________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost Magistrátu města Frýdku-Místku o zaslání počtu členů zastupitelstva obce
Soběšovice na volební období 2018 - 2022
doporučuje
Zastupitelstvu obce Soběšovice schválit
stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Soběšovice do dalšího volebního období a to
15 členů.
4
USNESENÍ
z 81. schůze Rady obce Soběšovice
konané dne 9.5.2018

ukládá
zařadit na program jednání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 6.6.2018
Z: starosta
T: 6.6.2018
____________________________________________________________________________________
1012/81/2018 - Obec Soběšovice – Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci
VPP___________________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k
umístění uchazečů o zaměstnání
ukládá
předložit žádost na Úřad práce ČR, pracoviště Frýdek – Místek.
Z: starosta
T: ihned
____________________________________________________________________________________
1013/81/2018 - ZŠ a MŠ Soběšovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace – Účetní
závěrka k 31.12.2017_____________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
účetní závěrku ZŠ a MŠ Soběšovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace k 31.
12. 2017 za účetní období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017.
____________________________________________________________________________________
1014/81/2018 - Linka bezpečí, z.s. – Žádost________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
schvaluje
dar ve výši 1.000,- Kč
ukládá
informovat žadatele.

Z: starosta, Popovičová
T: ihned
____________________________________________________________________________________
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1015/81/2018 - Obec Soběšovice – Oprava nadokapních žlabů na střeše základní a mateřské školy _
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
nabídku na opravu nadokapních žlabů na střeše ZŠ a MŠ Soběšovice od firem:
1. VKS Havířov s.r.o. (aktualizace nabídky z RO č.79)
2. Milan Chroboček
3. Korison-M.T. spol. s r.o.

372.365,90 Kč bez DPH
413.511,29 Kč bez DPH
407.206,47 Kč bez DPH

schvaluje
výběr dodavatele fa: VKS Havířov s.r.o. (aktualizace nabídky z RO č.79), Těšínská 222,
739 34 Šenov ve výši 372.365,90 Kč bez DPH
____________________________________________________________________________________
1016/81/2018 - Obec Soběšovice – Dohoda o změně pracovního poměru a pracovní smlouvy_______
Rada obce Soběšovice
schvaluje
dohodu o změně pracovního poměru a pracovní smlouvy na dobu určitou mezi obcí
Soběšovice a p. Kamilem Veverkou, Dolní Domaslavice čp. 53 a to na dobu od 1. 6. 2018
do 31. 5. 2019.
____________________________________________________________________________________
1017/81/2018 - Myslivecký spolek Hráz Soběšovice, spolek – Žádost o poskytnutí dotace__________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice čp.
10 a Mysliveckým spolkem Hráz Soběšovice, spolkem, 739 22 Soběšovice č. 242, a to na
základě schváleného rozpočtu obce na rok 2018 ve výši 20.000,- Kč
pověřuje
starostu obce Soběšovice podpisem smlouvy.
____________________________________________________________________________________
1018/81/2018 – p. ……………….. – Návrh na pořízení změny územního plánu__________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
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návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 154/34 v k.ú. Dolní
Soběšovice navrhovatele p. ……………, bytem ……………… na území obce k využití
plochy pro rodinnou rekreaci.
ukládá
1. předložit k posouzení návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice parc. č. 154/34 v
k.ú. Dolní Soběšovice navrhovatele p. ……………, bytem ……………… do Komise
stavební, životního prostředí a rekreace Rady obce Soběšovice.
T: 2018
Z: starosta
2. zařadit návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice parc. č. 154/34 v k.ú. Dolní
Soběšovice navrhovatele p. ……………, bytem ……………… s vyjádřením Komise
stavební a životního prostředí Rady obce Soběšovice mezi další navrhovatele změn
územního plánu obce Soběšovice k dalšímu projednání v Zastupitelstvu obce Soběšovice.
T: 9/2018
Z: starosta
3. informovat žadatele o rozhodnutí Rady obce Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
____________________________________________________________________________________
1019/81/2018 - Obec Soběšovice – kulturní a sportovní komise – Zápis_________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zápis ze schůze kulturní sportovní komise ze dne 2.5.2018, týkající se organizačního
zajištění Dne matek.
____________________________________________________________________________________

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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