Usnesení
82. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2010-08-11
I.

Rada obce Soběšovice projednala a bere na vědomí:
1. Úkoly, trvá: 44/6c, 76/16, 77/15, 78/4, 79/2.
2. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a SH, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek:
řízení o odstranění stavby – oznámení o zahájení řízení „Komunikace na pozemku par. č.
329/37 v k. ú. Horní Soběšovice“.
3. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a SH, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek:
usnesení.
4. Krajský úřad, MS kraj, odbor ŽPaZ, 28. října 117, 702 18 Ostrava: kácení dřevin rostoucích
mimo les – vrácení spisu a stanovisko.
5. Pozemkový fond ČR, KP pro MS kraj, odl.prac. Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00
Ostrava 2: žádost o zveřejnění – nabídka pozemků k pronájmu na LV 10002.
6. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi Obcí Soběšovice a Ing. Františkem Gletou.
7. Obec Soběšovice: Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu pozemků, staveb a příslušenství tvořících
„Stánek na hrázi“ a parkoviště „Na hrázi“.
8. Obec Soběšovice: Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu pozemků, staveb a příslušenství a
podnájmu pozemku tvořících veřejné tábořiště „Kemp pod Husarůvkou“ a parkoviště „Pod
Husarůvkou“.
9. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, odd.SŘ, Radniční 1148, 738 22 FrýdekMístek: souhlas s užíváním stavby (Rodinný dům, kryté parkovací stání na pozemku par. č. st.
736, k. ú. Horní Soběšovice).
10. RNDr. Pavel Žiška, 739 61 Třinec, Konská č.p. 430: návrh smlouvy o dílo – podání žádosti o
dotaci do ROP Moravskoslezsko, oblast 4.1 Rozvoj venkova, pod názvem „Přístavba
tělocvičny ZŠ v Soběšovicích“.
11. P. Zdeněk Hrabec: žádost.
12. PROMOS TRADING, spol. s r.o.: Havířov, K. Světlé 28: žádost o zveřejnění inzerce.
13. Obec Soběšovice: záměr pronájmu nebytových prostor v 1 P.P. objektu čp. 10.

II.

Rada obce Soběšovice ukládá:
14. Vyřídit smlouvu o pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 45 mezi Obcí Soběšovice a
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Havířov.
Zodp.: starosta, Popovičová
15. Zajistit skutečné zaměření stavu komunikace par. č. 329/37.
Zodp.: starosta, Guziurová
16. Vyřídit smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení přípojky dešťové a splaškové kanalizace mezi
Obcí Soběšovice a Ing. Františkem Gletou.
Zodp.: starosta, Popovičová
17. Vyřídit Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu pozemků, staveb a příslušenství tvořících „Stánek na
hrázi“ a parkoviště „Na hrázi“ mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem.
Zodp.: starosta, Popovičová
18. Vyřídit Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu pozemků, staveb a příslušenství a podnájmu pozemku
tvořících veřejné tábořiště „Kemp pod Husarůvkou“ a parkoviště „Pod Husarůvkou“.
Zodp.: starosta, Popovičová
19. Vyřídit a ukládá obecnímu úřadu zaujmout stanovisko dle zákona k souhlasu s užíváním
stavby (Rodinný dům, kryté parkovací stání na pozemku par. č. st. 736, k. ú. Horní
Soběšovice) vydaného MM Frýdku-Místku a vyřídit.
Zodp.: starosta, Guziurová
20. Vyřídit Smlouvu o dílo – podání žádosti o dotaci do ROP Moravskoslezsko, oblast 4.1 Rozvoj
venkova, pod názvem „Přístavba tělocvičny ZŠ v Soběšovicích“ mezi Obcí Soběšovice a
RNDr. Pavlem Žiškou, 739 61 Třinec, Konská č.p. 430.
Zodp.: starosta, Popovičová
21. Vyřídit žádost p. Zdeňka Hrabce o snížení nájmu z důvodu dlouhotrvající špatné kvality vody.
Zodp.: starosta, Popovičová
22. Zveřejnit ve zpravodaji obce za úplatu inzerci PROMOS TRADING, spol. s r.o.: Havířov, K.
Světlé 28 dle žádosti.
Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Guziurová, Popovičová
23. Zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v prvním podzemním podlaží objektu ZVS –
Nová Husarůvka č. p. 10, provozní jednotka.
Zodp.: starosta, Popovičová
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III.
Rada obce Soběšovice schvaluje:
24. Program zasedání Rady obce Soběšovice ze dne 11. 8. 2010.
25. Zrušení úkolu 80/9: byla doložena dokumentace.
26. Smlouvu o pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 45 mezi Obcí Soběšovice a Junák –
svaz skautů a skautek ČR, středisko Havířov.
27. Zajištění skutečného zaměření stavu komunikace par. č. 329/37.
28. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení přípojky dešťové a splaškové kanalizace mezi Obcí
Soběšovice a Ing. Františkem Gletou.
29. Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu pozemků, staveb a příslušenství tvořících „Stánek na hrázi“ a
parkoviště „Na hrázi“ mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem.
30. Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu pozemků, staveb a příslušenství a podnájmu pozemku
tvořících veřejné tábořiště „Kemp pod Husarůvkou“ a parkoviště „Pod Husarůvkou“.
31. Úkol obecnímu úřadu zaujmout stanovisko dle zákona k souhlasu s užíváním stavby (Rodinný
dům, kryté parkovací stání na pozemku par. č. st. 736, k. ú. Horní Soběšovice) vydaného MM
Frýdku-Místku.
32. Smlouvu o dílo – podání žádosti o dotaci do ROP Moravskoslezsko, oblast 4.1 Rozvoj
venkova, pod názvem „Přístavba tělocvičny ZŠ v Soběšovicích“ mezi Obcí Soběšovice a
RNDr. Pavlem Žiškou, 739 61 Třinec, Konská č.p. 430.
33. Žádost p. Zdeňka Hrabce o snížení nájmu z důvodu dlouhotrvající špatné kvality vody.
34. Zveřejnění inzerce dle žádosti PROMOS TRADING, spol. s r.o.: Havířov, K. Světlé 28 ve
zpravodaji obce za úplatu.
35. Záměr pronájmu nebytových prostor v prvním podzemním podlaží objektu ZVS – Nová
Husarůvka č. p. 10, provozní jednotka.

Zapsal:

p. Ivo Dominík
místostarosta obce

Ing. Karel Obluk
starosta obce

