Usnesení
80. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2010-07-14
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Rada obce Soběšovice projednala a bere na vědomí:
Úkoly, trvá: 44/6c, 45/9, 76/16, 77/15, 78/4, 79/2, 79/3, 79/12.
MŽP, Vršovická 65, 100 00 Praha 10: Posuzování vlivů na životní prostředí – předání
stanoviska ke koncepci „Krajský program snižování emisí MS kraje“.
P. Jana Šlosarčíková: žádost o pracovní poměr.
Ministerstvo průmyslu a obchodu: Rekultivace a sanace volnočasového areálu - Soběšovice,
Oprava komunikací vybudovaných v rámci realizace VD Žermanice – Soběšovice.
ZŠ a MŠ Soběšovice: žádost o povolení výjimky z počtu dětí na třídu MŠ na školní rok
2010/2011.
Magistrát města F-M, odbor ÚRaSŘ, odd.správního řádu, Radniční 1148, 738 22 FrýdekMístek: sdělení o sjednání nápravy ve věci „Souhlas s ohlášením stavby – námitky“.
Obecní úřad Těrlicko, úz. plánování a výstavba, Horní Těrlicko 474, 735 42 Těrlicko: územní
rozhodnutí o umístění stavby „Těrlicko-Zelené město, dodatková trafostanice“.
Fa Jiří Fluksa, Příborská 12/1585, 738 01 Frýdek-Místek: žádost o zveřejnění inzerce.
Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Věrou
Grygerkovou.
Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Alojzem
Gardošem.
P. Hrabcová Alice: žádost o pronájem prostorů v objektu hasičské zbrojnice.
P. Věra Vagnerová, p. Verona Chroboková: žádost o předchozí souhlas k připojení sousední
nemovitosti k MK.
P. Zdeněk Hrabec: oznámení o omezení koupání (k nájemní smlouvě).
Ing. Radim Vrba: žádost o provedení protlaku pod obecní komunikací.
Obec Soběšovice: oprava dřevěného zábradlí a mezistěn na balkonech DPS a oprava
střechy.

Rada obce Soběšovice ukládá:
Vyřídit a odpovědět k žádosti o pracovní poměr p. Jany Šlosarčíkové ve smyslu, že obec
nemá volná pracovní místa.
Zodp.: starosta, Guziurová
Vyřídit žádost ředitelky ZŠ a MŠ Soběšovice o povolení výjimky z počtu dětí na třídu MŠ na
školní rok 2010/2011.
Zodp.: starosta, Guziurová
Vyřídit a podat žádost na Krajský úřad Moravskoslezského kraje o přezkum „Souhlasu
s ohlášením stavby“ .
Zodp.: starosta, Guziurová
Zveřejnit za úplatu ve zpravodaji obce inzerci Fy Jiří Fluksa, Příborská 12/1585, 738 01
Frýdek-Místek dle žádosti.
Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Guziurová, Popovičová
Vyřídit a uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Věrou Grygerkovou.
Zodp.: starosta, Popovičová
Vyřídit a uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Alojzem Gardošem.
Zodp.: starosta, Popovičová
Vyřídit a odpovědět p. Hrabcové Alici: rada obce neschvaluje žádost o pronájem prostorů
v objektu hasičské zbrojnice.
Zodp.: starosta, Popovičová
Vyřídit žádost o předchozí souhlas k připojení sousední nemovitosti k MK p. Věry Vagnerové,
p. Verony Chrobokové.
Zodp.: starosta, Guziurová
Vyřídit a podat oznámení na stavební úřad o provádění stavby v rozporu se souhlasem
s ohlášením stavby (žádost Ing. Radima Vrby).
Zodp.: starosta, Guziurová
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25. Připravit návrh smlouvy o dílo na opravu zábradlí a mezistěn balkonů a zatékání střechy na
DPS.
Zodp.: starosta, Popovičová

III.
Rada obce Soběšovice schvaluje:
26. Program zasedání rady obce konané dne 2010-07-14.
27. Odpověď k žádosti o pracovní poměr p. Jany Šlosarčíkové ve smyslu, že obec nemá volná
pracovní místa.
28. Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Soběšovice o povolení výjimky z počtu dětí na třídu MŠ na školní
rok 2010/2011.
29. Podání žádosti na Krajský úřad Moravskoslezského kraje o přezkum „Souhlasu s ohlášením
stavby“.
30. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti Fy Jiří Fluksa, Příborská
12/1585, 738 01 Frýdek-Místek.
31. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Věrou Grygerkovou.
32. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Alojzem Gardošem.
33. Žádost o předchozí souhlas k připojení sousední nemovitosti k MK p. Věry Vagnerové, p.
Verony Chrobokové.
34. Podání oznámení na stavební úřad o provádění stavby v rozporu se souhlasem s ohlášením
stavby (žádost Ing. Radima Vrby – povolení již bylo vydáno).
35. Opravu zábradlí a mezistěn balkonů a zatékání střechy na DPS.

IV. Rada obce Soběšovice neschvaluje:
36. Žádost p. Hrabcové Alice o pronájem prostorů v objektu hasičské zbrojnice.

Zapsal:

p. Ivo Dominík
místostarosta obce

Ing. Karel Obluk
starosta obce

