Usnesení
1. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2010-11-15
I.

Rada obce Soběšovice projednala a bere na vědomí:
1. Úkoly, trvá: 44/6c (černé stavby), 84/14 (kupní smlouva), 87/1, 88/2, 88/4, 88/5.
2. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o provádění služeb při zimní údržbě místních komunikací
mezi obcí a fa Karel Heczko, 735 42 Těrlicko, Horní Těrlicko 38.
3. Autosalon Frýdek-Místek, s.r.o., Příborská 1000, 738 02 Frýdek-Místek: žádost o zveřejnění
inzerce ve zpravodaji obce.
4. P. Jiřina Chroboková: prodloužení pracovní smlouvy.
5. P. Lenka Diasová: žádost o pracovní místo.
6. Obec Soběšovice: návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou
Uhrovou (zápis do kroniky obce, v rozsahu 52,0 hodin, od 16. 11. do 30. 11. 2010,
s odměnou dle VPP č. 2/2007).
7. Obec Soběšovice: návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Václavem
Křístkem (údržba kabelových rozvodů v obci, v rozsahu 88,0 hodin, od 16. 11. do 30.
11. 2010, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
8. Obec Soběšovice: návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Dagmar
Křístkovou (výpomocné práce při údržbě kabelových rozvodů v obci, v rozsahu 73,0
hodin, od 16. 11. do 30. 11. 2010, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
9. Ing. Ivo Papala, Soběšovice 242, za sdružení „Za Soběšovice krásnější – sobesky.cz“: návrhy
na členy komisí a nového kronikáře obce.
10. Obec Soběšovice: zrušení komisí rady obce a odvolání jejich předsedů.
11. Obec Soběšovice: návrh zřízení komisí rady obce a jmenování jejich předsedů :
- komise kulturní, předseda p. Irena Voznicová,
- komise stavební, předseda Ing. Ladislav Zahradníček,
- komise ŽP, rekreace a sportu, předseda Ing. Ivo Papala.

II.

Rada obce Soběšovice ukládá:
Vyřídit smlouvu o provádění služeb při zimní údržbě místních komunikací mezi obcí a fa Karel
Heczko, 735 42 Těrlicko, Horní Těrlicko 38.
Zodp.: starosta, Popovičová
Zveřejnit inzerci Autosalonu Frýdek-Místek, s.r.o., Příborská 1000, 738 02 Frýdek-Místek
ve zpravodaji obce za úplatu.
Zodp.: starosta, Guziurová, Popovičová
Vyřídit prodloužení pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem Obcí Soběšovice a p. Jiřinou
Chrobokovou.
Zodp.: starosta, Guziurová
Odpovědět p. Lence Diasové k žádosti o pracovní místo: žádosti nelze vyhovět, na obci
v současné době není volné pracovní místo.
Zodp.: starosta, Guziurová
Odpovědět všem dalším žadatelům o pracovní místo: žádosti nelze vyhovět, na obci
v současné době není volné pracovní místo.
Zodp.: starosta, Guziurová
Vyřídit dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou (zápis do
kroniky obce, v rozsahu 52,0 hodin, od 16. 11. do 30. 11. 2010, s odměnou dle VPP č.
2/2007).
Zodp.: starosta, Guziurová
Vyřídit dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Václavem Křístkem (údržba
kabelových rozvodů v obci, v rozsahu 88,0 hodin, od 16. 11. do 30. 11. 2010, s odměnou dle
VPP č. 2/2007).
Zodp.: starosta, Guziurová
Vyřídit dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Dagmar Křístkovou
(výpomocné práce při údržbě kabelových rozvodů v obci, v rozsahu 73,0 hodin, od
16. 11. do 30. 11. 2010, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
Zaslat odpověď Ing. Ivo Papalovi, Soběšovice 242, za sdružení „Za Soběšovice krásnější
– sobesky.cz“ ve smyslu usnesení rady obce.
Zodp.: starosta, Guziurová
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21. Zajistit náležitosti související se zrušením komisí rady obce a odvoláním jejich předsedů dnem
10. 11. 2010:
a) komise kulturní, komise redakční, komise stavební a životního prostředí, komise rekreační,
b) předsedy komise kulturní Ing. Františka Floriána, předsedy komise redakční p. Karla
Mintěla, předsedy komise stavební a životního prostředí p. Miroslava Kováře, předsedy
komise rekreační p. Stanislava Hrabce.
Zodp.: starosta, Guziurová
11. Oznámit předsedům komisí rady obce: komise kulturní - p. Ireně Voznicové, komise stavební –
Ing. Ladislavu Zahradníčkovi,
komise ŽP, rekreace a sportu - Ing. Ivo Papalovi, termín
k předložení návrhu členů komisí do 24. 11. 2010 radě obce.
Zodp.: starosta, Guziurová,
předsedové komisí
III.
Rada obce Soběšovice schvaluje:
1. Program zasedání rady obce konané dne 2010-11-15.
2. Smlouvu o provádění služeb při zimní údržbě místních komunikací mezi obcí a fa Karel
Heczko, 735 42 Těrlicko, Horní Těrlicko 38.
3. Zveřejnění inzerce Autosalonu Frýdek-Místek, s.r.o., Příborská 1000, 738 02 Frýdek-Místek
ve zpravodaji obce za úplatu.
4. Prodloužení pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem Obcí Soběšovice a p. Jiřinou
Chrobokovou.
5. Odpověď p. Lence Diasové k žádosti o pracovní místo: žádosti nelze vyhovět, na obci
v současné době není volné pracovní místo.
6. Odpověď všem dalším žadatelům o pracovní místo: žádosti nelze vyhovět, na obci
v současné době není volné pracovní místo.
7. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou (zápis do kroniky
obce, v rozsahu 52,0 hodin, od 16. 11. do 30. 11. 2010, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
8. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Václavem Křístkem (údržba
kabelových rozvodů v obci, v rozsahu 88,0 hodin, od 16. 11. do 30. 11. 2010, s odměnou dle
VPP č. 2/2007).
9. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Dagmar Křístkovou (výpomocné
práce při údržbě kabelových rozvodů v obci, v rozsahu 73,0 hodin, od 16. 11. do 30. 11.
2010, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
10. Zaslání odpovědi Ing. Ivo Papalovi, Soběšovice 242, za sdružení „Za Soběšovice krásnější
– sobesky.cz“ ve smyslu usnesení rady obce.
11. Zrušení komisí rady obce a odvolání jejich předsedů dnem 10. 11. 2010:
a) komise kulturní, komise redakční, komise stavební a životního prostředí, komise rekreační,
b) předsedy komise kulturní Ing. Františka Floriána, předsedy komise redakční p. Karla
Mintěla, předsedy komise stavební a životního prostředí p. Miroslava Kováře, předsedy
komise rekreační p. Stanislava Hrabce.
12. Zřízení komisí rady obce a jmenování jejich předsedů dnem 15. 11. 2010:
a) komise kulturní, komise stavební, komise ŽP, rekreace a sportu,
b) předsedy komise kulturní p. Ireny Voznicové, předsedy komise stavební Ing. Ladislava
Zahradníčka, předsedy komise ŽP, rekreace a sportu Ing. Ivo Papaly.

Zapsal:

Ing. Josef Majer
místostarosta obce

Ing. Karel Obluk
starosta obce

