Usnesení
74. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2010-03-24
I.

Rada obce Soběšovice projednala a bere na vědomí:
1. Úkoly, trvá: 44/6c, 45/9, 73/2, 73/11.
2. Předseda komise kulturní, Ing. František Florián: ţádost (finanční příspěvek na šachový
turnaj).
3. P. Z. Donová: ţádost (přidání veřejného osvětlení).
4. P. Irena Hornová: ţádost o přidělení b.j. v DPS.
5. P. Vítězslava Křístková: ţádost o přidělení b.j. v DPS.
6. Magistrát města F-M, odbor ÚRaSŘ, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek: rozhodnutí –
změna stavby před dokončením: „Přístavba tělocvičny ZŠ v Soběšovicích včetně dešťové a
splaškové kanalizace, terénní úpravy, oplocení a manipulační plochy“.
7. P. Kamil Mates: ţádost o vyjádření.
8. Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava 1: ţádost o stanovisko obce.
9. Charita Český Těšín, Hrabinská 17, 737 01 Český Těšín: ţádost o poskytnutí příspěvku na
provoz CHOPS.
10. Magistrát města Frýdku-Místku: odbor ŢPaZ, Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek:
oznámení o zahájení správního řízení ve věci odvodu za trvalé odnětí půdy ze ZPF pro stavbu
„Záchytné parkoviště a chodník“.
11. Předseda komise stavební a ŢP, p. Miroslav Kovář: zápis z pracovního jednání komise StaŢP
ze dne 3. 3. 2010.
12. Místní knihovna Dobrá: hospodaření pracoviště 2010.
13. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1: Vyjádření – závěry
komise MK.
14. Obec Soběšovice: návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Janem
Pastrňákem (práce při úklidu okolí DPS, v rozsahu 24,0 hodin, od 25. do 31. 3. 2010,
s odměnou dle VPP č. 2/2007).
15. Obec Soběšovice: návrh na změny ubytování v objektu OÚ.
16. Obec Soběšovice: rozpočtové opatření č. 1/2010.
17. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Josefem
Durčokem.
18. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Ludmilou
Peřinovou.
19. Předseda komise stavební a ŢP, p. Miroslav Kovář: zápis z pracovního setkání StaŢP ze dne
23. 3. 2010.
20. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Libuší
Chrobokovou.
21. P. Milena Pagurková, Soběšovice 222: ţádost o sníţení nájmu.
22. PLM International: zastavovací studie.
23. Obec Soběšovice: návrh vyuţití fotbalového hřiště.
24. Obec Soběšovice: návrh dětského hřiště u ZŠ Soběšovice.
25. Obec Soběšovice: úprava zpevněných ploch - úprava MK (Rekreační, Červená a K Hrázi).
26. Obec Soběšovice: 3. stavba Kanalizace.

II.

Rada obce Soběšovice ukládá:
Uhradit finanční příspěvek na Velikonoční šachový turnaj ve výši 1 000,00 Kč.
Zodp.: starosta, Guziurová
Prověřit moţnost realizace a cenovou nabídku dle ţádosti p. Z. Donové o rozšíření VO.
Zodp.: starosta, Guziurová
Zařadit do pořadníku ţadatelů a odpovědět p. Ireně Hornové k ţádosti o přidělení b.j. v DPS.
Zodp.: starosta, Guziurová
Zařadit do pořadníku ţadatelů a odpovědět p. Vítězslavě Křístkové k ţádosti o přidělení b.j.
v DPS.
Zodp.: starosta, Guziurová
Odpovědět k ţádosti o vyjádření p. Kamilu Matesovi: rada obce schvaluje umístění stavby
zahradního altánu s krbem; nesouhlasí s předloţenou projektovou dokumentací – nejedná se
o altán, ale o stavbu s prvky chaty, která neplní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní; nutno
upravit na přízemní otevřený altán s krbem, bez 2. NP.
Zodp.: starosta, Guziurová

1.
2.
3.
4.

5.

-2-

6. Projednat se starosty obcí Lučina a D. Domaslavice a vydat jednotné stanovisko s ohledem
na ostatní aktivity TJ vyuţívajících vodní plochu k ţádosti Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701
26 Ostrava 1.
Zodp.: starosta, Guziurová
7. Projednat s ředitelem Charity Český Těšín, Hrabinská 17, 737 01 Český Těšín adekvátní
příspěvek na provoz charitní ošetřovatelské a pečovatelské sluţby.
Zodp.: starosta, místostarosta
8. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Janem Pastrňákem (práce při
úklidu okolí DPS, v rozsahu 24,0 hodin, od 25. do 31. 3. 2010, s odměnou dle VPP č.
2/2007).
Zodp.: starosta, Guziurová
9. Zajistit: a) aktualizaci ceníku ubytování na webových stránkách s uvedením kontaktu na
zodpovědnou osobu,
b) firmou V-Sign umístění informační cedule se sluţbami před Novou Husarůvkou,
c) vizitky – ubytování na Nové Husarůvce včetně kontaktů pro reklamní účely.
Zodp.: starosta, Popovičová
10. Zajistit rozpočtové opatření č. 1/2010: v příjmech navýšení o 297 000,00 Kč, ve výdajích
navýšení o 297 000,00 Kč, celkové příjmy 9 668 000,00 Kč celkové výdaje 6 996 000,00 Kč,
financování 2 672 000,00 Kč.
Zodp.: starosta, Popovičová
11. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Josefem Durčokem.
Zodp.: starosta, Popovičová
12. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Ludmilou Peřinovou.
Zodp.: starosta, Popovičová
13. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Libuší Chrobokovou.
Zodp.: starosta, Popovičová
14. Zaslat dopis k ţádosti p. Mileně Pagurkové, Soběšovice 222 o sníţení nájmu ve smyslu
neplnění smlouvy o nájmu nebytových prostor ze strany pronajímatele včetně uznání závazku.
Zodp.: starosta, Popovičová
15. Odpovědět PLM International: rada obce schvaluje zastavovací studii.
Zodp.: starosta, Guziurová
16. K návrhu víceúčelového vyuţití fotbalového hřiště – sportoviště: podat ţádost - pasportizační
list projektů a záměrů připravovaných do programu Revitalizace MSK; zpracovat projektovou
dokumentaci pro územní řízení.
Zodp.: starosta, místostarosta
17. K návrhu dětského hřiště u ZŠ Soběšovice podat ţádost o dotaci z programu LEADER u MAS
Třanovice.
Zodp.: starosta, místostarosta
18. Podat ţádost – pasportizační list projektů a záměrů připravovaných do programu Revitalizace
MSK – úprava zpevněných ploch – MK.
Zodp.: starosta, místostarosta
19. Podat ţádost – pasportizační list projektů a záměrů připravovaných do programu Revitalizace
MSK – odkanalizování území – likvidace splaškových vod.
Zodp.: starosta, místostarosta
III.
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Rada obce Soběšovice schvaluje:
Program zasedání rady obce konané dne 24. 3. 2010.
Finanční příspěvek na Velikonoční šachový turnaj ve výši 1 000,00 Kč.
Prověření moţnosti realizace a cenovou nabídku dle ţádosti p. Z. Donové o rozšíření VO.
Zařazení do pořadníku ţadatelů a odpověď p. Ireně Hornové k ţádosti o přidělení b.j. v DPS.
Zařazení do pořadníku ţadatelů a odpověď p. Vítězslavě Křístkové: ţádost o přidělení b.j.
v DPS.
Odpověď k ţádosti o vyjádření p. Kamilu Matesovi: rada obce schvaluje umístění stavby
zahradního altánu s krbem; nesouhlasí s předloţenou projektovou dokumentací – nejedná se
o altán, ale o stavbu s prvky chaty, která neplní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní; nutno
upravit na přízemní otevřený altán s krbem, bez 2. NP.
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7. Projednání se starosty obcí Lučina a D. Domaslavice a vydání jednotného stanoviska
s ohledem na ostatní aktivity TJ vyuţívajících vodní plochu k ţádosti Povodí Odry, s.p.,
Varenská 49, 701 26 Ostrava 1.
8. Projednání s ředitelem Charity Český Těšín, Hrabinská 17, 737 01 Český Těšín adekvátního
příspěvku na provoz charitní ošetřovatelské a pečovatelské sluţby.
9. Uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Janem Pastrňákem (práce při
úklidu okolí DPS, v rozsahu 24,0 hodin, od 25. do 31. 3. 2010, s odměnou dle VPP č.
2/2007).
10. Zajištění: a) aktualizace ceníku ubytování na webových stránkách s uvedením kontaktu na
zodpovědnou osobu,
b) firmou V-Sign umístění informační cedule se sluţbami před Novou Husarůvkou,
c)
vizitky – ubytování na Nové Husarůvce včetně kontaktů pro reklamní účely.
11. Rozpočtové opatření č. 1/2010: v příjmech navýšení o 297 000,00 Kč, ve výdajích navýšení o
297 000,00 Kč, celkové příjmy 9 668 000,00 Kč celkové výdaje 6 996 000,00 Kč, financování
2 672 000,00 Kč.
12. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Josefem Durčokem.
13. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Ludmilou Peřinovou.
14. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Libuší Chrobokovou.
15. Zaslání dopisu k ţádosti p. Mileně Pagurkové, Soběšovice 222 o sníţení nájmu ve smyslu
neplnění smlouvy o nájmu nebytových prostor ze strany pronajímatele včetně uznání závazku.
16. Zastavovací studii PLM International.
17. Návrh víceúčelového vyuţití fotbalového hřiště – sportoviště; podání ţádosti - pasportizační
list projektů a záměrů připravovaných do programu Revitalizace MSK; zpracování projektové
dokumentace pro územní řízení formou výběrového řízení – byla vybrána fa ATRIS, s.r.o.,
Soběšovice 270.
18. Návrh dětského hřiště u ZŠ Soběšovice a podání ţádosti o dotaci z programu LEADER u
MAS Třanovice.
19. Podání ţádosti – pasportizační list projektů a záměrů připravovaných do programu
Revitalizace MSK – úprava zpevněných ploch – MK.
20. Podání ţádosti – pasportizační list projektů a záměrů připravovaných do programu
Revitalizace MSK – odkanalizování území – likvidace splaškových vod.

Zapsal:

p. Petr Voznica
člen rady obce

Ing. Karel Obluk
starosta obce

