Usnesení
4. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2010-12-29
I.

Rada obce Soběšovice projednala a bere na vědomí:
1. Úkoly, trvá: 44/6c (černé stavby), 84/14 (kupní smlouva), 3/2, 3/11.
2. Domov sv. Josefa, Žireč 1, 544 04 Žireč: informace o činnosti a prosba o finanční příspěvek.
3. Magistrát města F-M, odbor ŽPaZ: Metodický pokyn č. 1 Ministerstva zemědělství ČR, příkaz
č. 36/2010 ministra zemědělství.
4. P. Daniel Konkol: pronájem nebytového prostoru.
5. Česká správa sociálního zabezpečení: platba pojistného zaměstnavatele.
6. Předseda komise stavební a životního prostředí, Ing. Ladislav Zahradníček: zápis z jednání
komise č. 01/2010 ze dne 13. 12. 2010.
7. Obecní úřad Těrlicko, územní plánování a výstavba, 735 42 Horní Těrlicko 474: Revitalizace
území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí
– Revitalizace území Těrlické vodní nádrže – cyklostezka – I. etapa“.
8. Římskokatolická farnost Domaslavice, Mgr. Jan Vecheta: poděkování.
9. MV ČR, Sbírka zákonů ČR: nařízení vlády č. 375/2010 Sb., kterým se mění NV č. 37/2003
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10. P. Zuzana Bajgerová: pronájem nebytového prostoru.
11. Obec Soběšovice: rozpočtové opatření č. 5/2010.
12. SDH Soběšovice: žádost o příspěvek.
13. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Vladimírem
Bártkem.
14. LUSTOn o.p.s: - žádost o pronájem prostor ve staré budově obecního úřadu čp. 45,
- žádost o souhlas s provedením výměny 2 ks oken na vlastní náklady.
15. Obec Soběšovice: výběrové řízení na zhotovitele nových webových stránek obce.

II.

Rada obce Soběšovice ukládá:
16. Ponechat platbu pojistného zaměstnavatele ve stávající výši 2,3% dle sdělení České správy
sociálního zabezpečení.
Zodp.: starosta, Guziurová
17. Odpovědět k žádosti Ing. Přemysla Dudy:
rada obce v souladu s doporučením komise
StaŽp neschvaluje připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci.
Zodp.: starosta, Guziurová
18. Odpovědět Obecnímu úřadu Těrlicko, územní plánování a výstavba, 735 42 Horní Těrlicko
474 ve věci: Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro
zásobování dolů a hutí – Revitalizace území Těrlické vodní nádrže – cyklostezka – I.
etapa“ dle schválení.
Zodp.: starosta, Guziurová
19. Realizovat postup při vyplácení odměn za výkon funkcí Obce Soběšovice dle nařízení
vlády č. 375/2010 Sb., kterým se mění NV č. 37/2003 Sb., znění pozdějších předpisů,
s účinností od 1. 1. 2011 a předložit příštímu zasedání ZO.
Zodp.: starosta, Guziurová
20. Připravit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor s podmínkou zachování večerky
mezi Obcí Soběšovice a p. Zuzanou Bajgerovou (řešit společně s žádostí p. Daniela
Konkola).
Zodp.: starosta, Popovičová
21. Postupovat podle rozpočtového opatření č. 5/2010.
Zodp.: starosta, Popovičová
22. Uhradit finanční příspěvek dle žádosti SDH Soběšovice.
Zodp.: starosta, Popovičová
23. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Vladimírem Bártkem.
Zodp.: starosta, Popovičová
24. Připravit nájemní smlouvu na pronájem prostor v budově čp. 45 mezi Obcí Soběšovice
a LUSTON o.p.s.
Zodp.: starosta, Popovičová
25. Uzavřít smlouvu mezi Obcí Soběšovice a zhotovitelem nových webových stránek obce
p. Tiborem Rackem.
Zodp.: starosta, Popovičová
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III.
Rada obce Soběšovice schvaluje:
1. Program zasedání rady obce konané dne 2010-12-29.
2. Platbu pojistného zaměstnavatele ve stávající výši 2,3% dle sdělení České správy sociálního
zabezpečení.
3. Odpověď k žádosti Ing. Přemysla Dudy: rada obce v souladu s doporučením komise StaŽp
neschvaluje připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci.
4. Odpověď Obecnímu úřadu Těrlicko, územní plánování a výstavba, 735 42 Horní Těrlicko 474:
Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování
dolů a hutí – Revitalizace území Těrlické vodní nádrže – cyklostezka – I. etapa“: rada
obce schvaluje: trasu katastrem H. Soběšovice a Pitrov s podmínkou vyloučit alternativní
trasu nad vodní nádrží Žermanice a pak v úseku od OÚ Soběšovice až po hranici katastru
obce Těrlicko řešit rozšíření komunikace po pravé straně směrem na Těrlicko; vedení trasy
v katastru H. Soběšovice – Pitrov v souladu se zpracovanou dřívější studií 12/2009
společnosti LUSTON o.p.s. a s přiloženými projektovými podklady podle dopisu SÚ OÚ
Těrlicko ze dne 17. 12. 2010.
5. Realizaci postupu při vyplácení odměn za výkon funkcí Obce Soběšovice dle nařízení
vlády č. 375/2010, kterým se mění NV č. 37/2003 Sb., znění pozdějších předpisů, s účinností
od 1. 1. 2011 a předložení příštímu zasedání ZO.
6. Přípravu nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor s podmínkou zachování večerky
mezi Obcí Soběšovice a p. Zuzanou Bajgerovou (řešit společně s žádostí p. Daniela
Konkola).
7. Rozpočtové opatření č. 5/2010.
8. Žádost SDH Soběšovice o finanční příspěvek.
9. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Vladimírem Bártkem.
10. Přípravu nájemní smlouvy na pronájem prostor v budově čp. 45 mezi Obcí Soběšovice
a LUSTON o.p.s.
11. Výběr zhotovitele nových webových stránek obce p. Tibora Racka z podaných nabídek
výběrového řízení: a) p. Tibor Racko, b) p. Lukáš Adamec, c) p. Pavel Znišťál.

Zapsal:

Ing. Josef Majer
místostarosta obce

Ing. Karel Obluk
starosta obce

