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Rada obce Soběšovice projednala a bere na vědomí:
Úkoly, trvá: 44/6c (černé stavby), 84/14 (kupní smlouva), 87/1, 88/2, 88/4, 1/2.
P. Kamila Večerková: žádost.
P. Miriam Dýrrová: žádost o inzerci ve zpravodaji.
Ing. Ivo Papala, Soběšovice 242: návrhy na členy komisí a nového kronikáře obce.
Obec Soběšovice: návrh termínů zasedání rady obce a zastupitelstva obce v roce 2011.
Obec Soběšovice: a) PF 2011; b) příspěvek pro ZŠ a MŠ Soběšovice.
Obec Soběšovice: návrh programu 2. veřejného zasedání ZO Soběšovice konaného dne
2010-12-15.
Ing. Přemysl Duda: žádost o předchozí souhlas k připojení sousední nemovitosti k místní
komunikaci.
Předseda komise stavební, Ing. Ladislav Zahradníček: návrh členů komise stavební.
Předseda komise kulturní, p. Irena Voznicová: návrh členů komise kulturní.
Předseda komise kulturní, p. Irena Voznicová: žádost o schválení finančního příspěvku
na Mikulášskou nadílku.
Obec Soběšovice: objednávka autobusové přepravy na Adventní koncert dne 22. 12.2010.
LUSTON, o.p.s.: a) žádost o pronájem místnosti v objektu čp. 45 včetně společných prostor
a soc. zařízení; b) žádost o realizaci výměry 2 ks oken na vlastní náklad.
Obec Soběšovice: zveřejnění inzerce na pronájem nebytových prostor v I. PP objektu čp. 10:
– stránky obce, - zpravodaj okolních obcí.
Obec Těrlicko: oznámení zahájení stavebního řízení a veřejnou vyhláškou „Těrlicko – Zelené
město, dodatková trafostanice“.
Obec Soběšovice: návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Věrou
Nogolovou (práce spojené s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce
2011 v obci, v rozsahu 75,0 hodin, od 18. 11. do 30. 11. 2010, s odměnou dle VPP č.
2/2007).

Rada obce Soběšovice ukládá:
17. Odpovědět k žádosti p. Kamile Večerkové: rada obce nedoporučila zastupitelstvu jako záměr
prodeje.
Zodp.: starosta, Guziurová
18. Zabezpečit zveřejnění bezplatné inzerce ve zpravodaji obce dle žádosti p. Miriam Dýrrové.
Zodp.: starosta, Guziurová
19. Odpovědět Ing. Ivo Papalovi Soběšovice 242: rada obce návrhy na členy komisí a nového
kronikáře odmítla, budou 2 komise rady obce, a to: komise kulturní a sportovní, pod kterou
bude zařazena činnost sportovní a komise stavební a životního prostředí, kde bude řešena
i rekreace.
Zodp.: starosta, Guziurová
20. a) Zaslat 100 ks blahopřání - PF 2011.
Zodp.: starosta, Guziurová
b) Uhradit příspěvek pro ZŠ a MŠ Soběšovice ve výši 2 000,00 Kč.
Zodp.: starosta, Popovičová
21. Zveřejnit program 2. veřejného zasedání ZO Soběšovice konaného dne 2010-12-15.
Zodp.: starosta, Guziurová
22. Postoupit komisi stavební a životního prostředí k posouzení žádost Ing. Přemysla Dudy.
Zodp.: starosta, Ing. Zahradníček
23. Uhradit příspěvek dle žádosti předsedy komise kulturní a sportovní na Mikulášskou nadílku:
a) ve výši 50,00 Kč/dítě, b) ve výši 3 000,00 Kč na kulturní program.
Zodp.: starosta, Guziurová
24. Zajistit objednávku autobusové přepravy účinkujících
dne 22. 12. 2010 na Adventním
koncertě v místním kostele.
Zodp.: starosta, Guziurová
25. Zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor (místnost č. 1) v objektu čp. 45 včetně
společných prostor a soc. zařízení.
Zodp.: starosta, Popovičová
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26. Zveřejnit inzerci na pronájem nebytových prostor v 1. PP v objektu čp. 10 na webových
stránkách obce, ve zpravodajích okolních obcí.
Zodp.: Popovičová, Dámek
27. Vyřídit dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Věrou Nogolovou
(práce
spojené s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v obci,
v rozsahu 75,0 hodin, od 18. 11. do 30. 11. 2010, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
Zodp.: starosta, Guziurová
III.
Rada obce Soběšovice schvaluje:
1. Program zasedání rady obce konané dne 2010-11-24.
2. Odpověď k žádosti p. Kamile Večerkové: rada obce nedoporučila zastupitelstvu jako záměr
prodeje.
3. Zveřejnění bezplatné inzerce ve zpravodaji obce dle žádosti p. Miriam Dýrrové.
4. Odpověď Ing. Ivo Papalovi Soběšovice 242: rada obce návrhy na členy komisí a nového
kronikáře odmítla, budou 2 komise rady obce, a to: komise kulturní a sportovní, pod kterou
bude zařazena činnost sportovní a komise stavební a životního prostředí, kde bude řešena
i rekreace.
5. Návrh termínů zasedání rady obce a zastupitelstva obce v roce 2011.
6. a) Zaslání 100 ks blahopřání – PF 2011; b) příspěvek pro ZŠ a MŠ Soběšovice ve výši
2 000,00 Kč.
7. Svolání a program 2. veřejného zasedání ZO Soběšovice konaného dne 2010-12-15.
8. Postoupení žádosti Ing. Přemysla Dudy komisi stavební a životního prostředí k posouzení.
9. a) Doplnění názvu komise stavební na: komise stavební a životního prostředí. V této komisi
budou projednávány i otázky rekreace.
b) Složení komise stavební a životního prostředí: předseda: Ing Ladislav Zahradníček,
členové: p. Roman Guziur, p. Stanislav Hrabec, p. Miroslav Kovář, Ing. Jana Liczmanová,
Ing. Pavel Peřich, p. Zdeněk Strýček.
10. a) Doplnění názvu komise kulturní na: komise kulturní a sportovní.
b) Složení komise kulturní a sportovní: předseda p. Irena Voznicová, členové: p. Jana
Dámková, Mgr. Lucie Michálková, p. Michal Nytra, p. Svatomír Oborný, Mgr. Karla Peterková,
p. Radek Siuda.
11. Příspěvek dle žádosti předsedy komise kulturní a sportovní na Mikulášskou nadílku:
a) ve výši 50,00 Kč/dítě, b) ve výši 3 000,00 Kč na kulturní program.
12. Objednávku autobusové přepravy účinkujících dne 22. 12. 2010 na Adventním koncertě
v místním kostele.
13. Záměr pronájmu nebytových prostor (místnost č. 1) v objektu čp. 45 včetně společných
prostor a soc. zařízení.
14. Zveřejnění inzerce na pronájem nebytových prostor v 1. PP v objektu čp. 10 na webových
stránkách obce, ve zpravodajích okolních obcí.
15. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Věrou Nogolovou (práce spojené s
přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v obci, v rozsahu
75,0 hodin, od 18. 11. do 30. 11. 2010, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

Zapsal:

Ing. Josef Majer
místostarosta obce

Ing. Karel Obluk
starosta obce

