Usnesení
83. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2010-08-25
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Rada obce Soběšovice projednala a bere na vědomí:
Úkoly, trvá: 44/6c, 76/16, 77/15, 78/4, 79/2, 82/6, 82/9.
Obec Soběšovice: návrh programu 20. zasedání ZO Soběšovice konaného 2010-09-08.
Its Beskydy, s.r.o., Hlavní 308, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí: aktualizace údajů a žádost o
úhradu služeb.
Ing. Jiřina Ferenčíková, správce konkurzní podstaty, Na Stuchlíkovci 1194, 735 14 OrlováLutyně: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce:
SILVER B.C, s.r.o., Boleslavova 710/19, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory: prezentační akce
– prodej pevných paliv a sypkých stavebních hmot.
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, odd. ÚR, Radniční 1148, 738 22 FrýdekMístek: oznámení o místě a době konání společného jednání o Návrhu územního plánu
Lučina.
Společnost Athena, Institut pro ženy, Slavníkovců 20, Ostrava-Mariánské Hory: projekt
financovaný z ESF – nabídka kurzů na podporu získání pracovních příležitostí.
SPOV ČR: žádost o mimořádný členský příspěvek.
Obec Soběšovice: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemků, staveb a příslušenství a
podnájmu pozemků tvořících veřejné tábořiště, „Kemp pod Husarůvkou“ a parkoviště „Pod
Husarůvkou“.
P. Palarčíková Štěpánka, p. Palarčík Jaroslav: žádost o snížení nájemného.
P. Alice Hrabcová: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
Obec Soběšovice: úhrada nákladů na zpracování projektové dokumentace: a) oprava balkonů
na DPS, b) oprava sokolovny a dostavba zázemí pro územní řízení, pro Ing. arch. Josefa
Havlíčka v celkové výši 26 tis. Kč.
Rada obce Soběšovice ukládá:
Zveřejnit program a konání 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice dne
2010-09-08.
Zodp.: starosta, Guziurová
Zveřejnit ve zpravodaji obce za úplatu inzerci dle žádosti Ing. Jiřiny Ferenčíkové, správce
konkurzní podstaty, Na Stuchlíkovci 1194, 735 14 Orlová-Lutyně.
Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Guziurová, Popovičová
Vyřídit žádost SILVER B.C, s.r.o., Boleslavova 710/19, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,
prezentační akce – prodej pevných paliv a sypkých stavebních hmot: rada obce žádost
neschvaluje.
Zodp.: starosta, Popovičová
Vyřídit a zúčastnit se na společném jednání o Návrhu územního plánu Lučina.
Zodp.: starosta, Guziurová
Zveřejnit ve zpravodaji obce bezúplatně nabídku kurzů na podporu získání pracovních
příležitostí - projekt financovaný z ESF, Společnost Athena, Institut pro ženy, Slavníkovců 20,
Ostrava-Mariánské Hory.
Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Guziurová
Vyřídit mimořádný členský příspěvek ve výši 1 000,00 Kč dle žádosti SPOV ČR.
Zodp.: starosta, Popovičová
Vyřídit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemků, staveb a příslušenství a podnájmu
pozemků tvořících veřejné tábořiště, „Kemp pod Husarůvkou“ a parkoviště „Pod Husarůvkou“.
Zodp.: starosta, Popovičová
Vyřídit snížení nájmu po dobu opravy balkonů a zahrádek v DPS o nájem balkonů a zahrádek.
Zodp.: starosta, Popovičová
Zveřejnit ve zpravodaji obce za úplatu inzerci dle žádosti p. Alice Hrabcové.
Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Guziurová, Popovičová
Vyřídit úhradu nákladů na zpracování projektové dokumentace: a) oprava balkonů na DPS, b)
oprava sokolovny a dostavba zázemí pro územní řízení, pro Ing. arch. Josefa Havlíčka
v celkové výši 26 tis. Kč.
Zodp.. starosta, Popovičová

-2-

III.
Rada obce Soběšovice schvaluje:
23. Program zasedání rady obce konané dne 2010-08-25.
24. Program 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného 2010-09-08.
25. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti Ing. Jiřiny Ferenčíkové, správce
konkurzní podstaty, Na Stuchlíkovci 1194, 735 14 Orlová-Lutyně.
26. Účast starosty obce na společném jednání o Návrhu územního plánu Lučina.
27. Zveřejnění ve zpravodaji obce bezúplatně nabídky kurzů na podporu získání pracovních
příležitostí - projekt financovaný z ESF, Společnost Athena, Institut pro ženy, Slavníkovců 20,
Ostrava-Mariánské Hory.
28. Mimořádný členský příspěvek ve výši 1 000,00 Kč dle žádosti SPOV ČR.
29. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemků, staveb a příslušenství a podnájmu pozemků
tvořících veřejné tábořiště, „Kemp pod Husarůvkou“ a parkoviště „Pod Husarůvkou“.
30. Snížení nájmu po dobu opravy balkonů a zahrádek v DPS o nájem balkonů a zahrádek.
31. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti p. Alice Hrabcové.
32. Úhradu nákladů na zpracování projektové dokumentace: a) oprava balkonů na DPS, b)
oprava sokolovny a dostavba zázemí pro územní řízení, pro Ing. arch. Josefa Havlíčka
v celkové výši 26 tis. Kč.

IV. Rada obce Soběšovice neschvaluje:
1. Žádost SILVER B.C, s.r.o., Boleslavova 710/19, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, prezentační
akce – prodej pevných paliv a sypkých stavebních hmot.

Zapsal:

p. Ivo Dominík
místostarosta obce

Ing. Karel Obluk
starosta obce

