USNESENÍ
90. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 10.10.2018 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

__________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 208/2018
V Soběšovicích dne 11.10.2018
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
90. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 10.10.2018
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
1096/90/2018 - Kontrola plnění usnesení
1097/90/2018 - Pavel Neděla – Cenová nabídka
1098/90/2018 - AGRO – DOMINIK spol. s r.o. – Cenová nabídka
1099/90/2018 - Zámecký dvůr s.r.o. – Cenová nabídka
1101/90/2018 – p………….., p………….-Návrh na pořízení změny územního plánu
1102/90/2018 - Obec Těrlicko – Smlouva o právu provést stavbu
1103/90/2018 - Obec Soběšovice – Kulturní a sportovní komise – Čerpání financí
1104/90/2018 - Obec Soběšovice – Pořízení kalendářů na rok 2019
Rada obce s c h v a l u j e :
1095/90/2018 - Program 90. schůze Rady obce Soběšovice
1100/90/2018 - Obec Soběšovice – Výběr poskytovatelů služeb na údržbu komunikací
1102/90/2018 - Obec Těrlicko – Smlouva o právu provést stavbu
1104/90/2018 - Obec Soběšovice – Pořízení kalendářů na rok 2019
1105/90/2018 – Obec Soběšovice – Pořízení vánoční výzdoby
Rada obce u k l á d á :
1100/90/2018 - Obec Soběšovice – Výběr poskytovatelů služeb na údržbu komunikací
1101/90/2018 - p………….., p…………– Návrh na pořízení změny územního plánu – bod 1,2,3
1104/90/2018 - Obec Soběšovice – Pořízení kalendářů na rok 2019
1105/90/2018 – Obec Soběšovice – Pořízení vánoční výzdoby
Rada obce p o v ě ř u j e :
1100/90/2018 - Obec Soběšovice – Výběr poskytovatelů služeb na údržbu komunikací
1102/90/2018 - Obec Těrlicko – Smlouva o právu provést stavbu
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USNESENÍ
90. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 10.10.2018
__________________________________________________________________________________
1095/90/2018 - Program 90. schůze Rady obce Soběšovice_________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 90. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 10.10. 2018
__________________________________________________________________________________
1096/90/2018 - Kontrola plnění usnesení________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů vyplývajících z usnesení schválených Radou obce Soběšovice.
t r v á dále na plnění úkolů:
389/31/2016 - p………….. - Žádost o zpevnění příjezdové cesty - bod 1.
615/51/2017 - Obec Soběšovice - Informativní zpráva o probíhajících akcích
632/52/2017 - Ivo Hradil, VODOPROJEKT – Cenová nabídka na zpracování
projektové dokumentace
677/55/2017 - Obec Soběšovice-Zápis Komise stavební, životního prostředí a rekreace
799/65/2017 - Ing. Arch. Hana Liškutínová - Cenová nabídka projektových prací
825/66/2017 - Obec Soběšovice - Reklamační řízení
1024/82/2018 - Bc. Zdeněk Mutina - Rozpočet na výsadbu stromů a keřů na parkovišti
nad CK Juhász
1050/84/2018 - Ing. Vojtěch Štrba – Statické posouzení stavebnětechnického stavu
objetu čp. 271
1071/86/2018 - p………… – Žádost o zařazení pozemků 589/3 a 589/1 mezi
stavební parcely
1081/88/2018 - Občané Soběšovice (dle přílohy) – Žádost o zrušení obecní vyhlášky
1082/88/2018 - p………….., p…………– Návrh na pořízení změny územního
plánu - bod 1 a 2
1083/88/2018 - p…………- Návrh na pořízení změny územního plánu- bod 1 a 2
1084/88/2018 - Ateliér Maur s.r.o. – Vánoční výzdoba Soběšovice 2018
vypouští ze sledování splněné úkoly:
1090/89/2018 - p………… – Smlouva o nájmu hrobového místa
1091/89/2018 - Místní knihovna Dobrá – Knihovní řád
__________________________________________________________________________________
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1097/90/2018 - Pavel Neděla – Cenová nabídka__________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku fy Pavel Neděla, Bruzovice 57, 739 36, IČ: 46148221 na úklid sněhu
v zimním období 2018/2019, a to za cenu : 750,- Kč bez DPH /hod.
__________________________________________________________________________________
1098/90/2018 - AGRO – DOMINIK spol. s r.o. – Cenová nabídka__________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku fy AGRO – DOMINIK spol. s r.o., Žermanice 91, IČ: 25815725 na
zimní údržbu komunikací od 1.1.2019 do 31.12.2019 a to za cenu : 700,- Kč bez
DPH/hod.
_________________________________________________________________________________
1099/90/2018 - Zámecký dvůr s.r.o. – Cenová nabídka____________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku fy Zámecký dvůr s.r.o., U Statku 1, 736 01, IČ: 27834395 na zimní
údržbu komunikací a to za cenu : 756,- Kč bez DPH/hod.
__________________________________________________________________________________
1100/90/2018 - Obec Soběšovice – Výběr poskytovatelů služeb na údržbu komunikací_________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
1. výběr poskytovatele služeb na údržbu komunikací, a to :
- AGRO – DOMINIK, spol. s r.o., Žermanice čp. 91, 739 37 Žermanice na zimní
údržbu silnic – odhrnování sněhu
2. Smlouvu o provádění služeb při zimní údržbě č. S/08/2018 uzavřenou mezi AGRODOMINIK, spol. s.r.o., 739 37 Žermanice 91 a Obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice
čp.10, a to na dobu určitou od 1.1.2019 do 31.12.2019 za cenu poskytovaných služeb :
- odhrnování sněhu bez posypu 700,- Kč/hod. bez DPH
ukládá
uzavřít smlouvy o provádění služeb
T: ihned
Z: starosta
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pověřuje
starostu obce podpisem smluv.
__________________________________________________________________________________
1101/90/2018 - p………….., p…………– Návrh na pořízení změny územního plánu____________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 589/3 a 589/1
v k.ú. Horní Soběšovice navrhovatelů p……………..., p……………….…, bytem
………………….. na území obce jako pozemky pro bydlení
ukládá
1. předložit k posouzení návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č.
589/3 a 589/1 v k.ú. Horní Soběšovice navrhovatelů p……….….., p……..….…,
bytem …………………………………………… na území obce jako pozemky
pro bydlení Komise stavební, životního prostředí a rekreace Rady obce Soběšovice.
T: 2018
Z: starosta
2. zařadit návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 589/3 a 589/1
v k.ú. Horní Soběšovice navrhovatelů p……..……….., p…….…….……, bytem
……………………………………… na území obce jako pozemky pro bydlení
s vyjádřením Komise stavební a životního prostředí Rady obce Soběšovice mezi
další navrhovatele změn územního plánu obce Soběšovice k dalšímu projednání
v Zastupitelstvu obce Soběšovice.
T: 12/2018
Z starosta
3. informovat žadatele o rozhodnutí Rady obce Soběšovice.
T: ihned
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
1102/90/2018 - Obec Těrlicko – Smlouva o právu provést stavbu___________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
1. informaci o plánovaném projektu obce Těrlicko a to prodloužení vodovodního řádu ul.
Čaplovecká, který bude propojovat obce Těrlicko a Soběšovice
2. Smlouvu o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám a smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
schvaluje
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Smlouvu o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám a smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bez zásahu do místní
komunikace
pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
__________________________________________________________________________________
1103/90/2018 - Obec Soběšovice – Kulturní a sportovní komise – Čerpání financí_____________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
informaci o čerpání financí z rozpočtu obce od ledna do října 2018 na akce pořádané
kulturní a sportovní komisí.
__________________________________________________________________________________
1104/90/2018 - Obec Soběšovice – Pořízení kalendářů na rok 2019__________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
1. cenovou nabídku fy KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Čajkovského 1511, FrýdekMístek, IČ: 05539528, na pořízení stolních kalendářů Obce Soběšovice na rok 2019 v
nákladu 300 ks při ceně 52,- Kč/ks bez DPH a 350 ks při ceně 49,- Kč/ks bez DPH +
cena za grafické zpracování 5.000,- Kč.
2. cenovou nabídku fy Kamila Bujasová, Studentská 1554/1, Havířov-Podlesí, IČ:
05764378, na pořízení stolních kalendářů Obce Soběšovice na rok 2019 v nákladu 300
ks při ceně 68,66 Kč/ks bez DPH a 350 ks při ceně 65,14,- Kč/ks bez DPH.
schvaluje
pořízení stolních kalendářů Obce Soběšovice na rok 2019 v nákladu 350 ks v ceně za
kalendáře 49,- Kč/ks bez DPH + cena za grafické zpracování 5.000,- Kč od fy
KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Čajkovského 1511, Frýdek-Místek, IČ: 05539528.
ukládá
objednat na základě schválené cenové nabídky.

Z: starosta
T: ihned
__________________________________________________________________________________
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1105/90/2018 – Obec Soběšovice – Pořízení vánoční výzdoby_______________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
pořízení vánoční světelné dekorace k výzdobě centra obce, a to maximálně do výše
50.000,- Kč bez DPH
ukládá
zajistit cenovou nabídku na dodávku vánoční světelné dekorace.
T: Ihned
Z: Starosta
__________________________________________________________________________________

Tomáš D á m e k
Starosta obce

Petr V o z n i c a
Místostarosta obce
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