USNESENÍ
7. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 16.1.2019 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

__________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 61/2019
V Soběšovicích dne 17.1.2019
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
7. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 16.1.2019
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
72/7/2019 - Kontrola plnění usnesení
74/7/2019 - FCC Česká republika, s.r.o. – Cenová nabídka
77/7/2019 – p………….., p……………. – Žádost o souhlas se stavebním záměrem
78/7/2019 - Moravskoslezský kraj – Krajské kolo soutěže Zlatý erb 2019
79/7/2019 - ZŠ a MŠ Soběšovice – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
81/7/2019 - Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s.- Žádost o finanční prostředky pro službu osobní
asistence
83/7/2019 - Krajský úřad MSK – Upozornění
84/7/2019 - Obec Soběšovice – Cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace
86/7/2019 - ATLAS software a.s.- Manažerský informační systém „Smlouvy“ – cenová nabídka
87/7/2019 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Zápis z jednání
Rada obce s c h v a l u j e :
71/7/2019 - Program 7. schůze Rady obce Soběšovice
73/7/2019 – p……………… – Smlouva o nájmu hrobového místa
75/7/2019 - ČSAD Frýdek-Místek a.s. – Dodatek č.12 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě
76/7/2019 - ČSAD Havířov a.s. – Dodatek č. 11 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
79/7/2019 - ZŠ a MŠ Soběšovice – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
80/7/2019 - Obec Soběšovice - Rozpočtové opatření č. 1/2019
81/7/2019 - Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s.- Žádost o finanční prostředky pro službu osobní
asistence
82/7/2019 - Obec Soběšovice - Platový výměr ředitelce ZŠ a MŠ Soběšovice
84/7/2019 - Obec Soběšovice – Cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace
85/7/2019 - Obec Soběšovice – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Rada obce s o u h l a s í :
77/7/2019 - p………….., p……………. – Žádost o souhlas se stavebním záměrem
Rada obce n e s c h v a l u j e :
88/7/2019 - Spolek Lungta – Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Rada obce u k l á d á :
73/7/2019 - p………….. – Smlouva o nájmu hrobového místa
77/7/2019 - p………….., p……………. – Žádost o souhlas se stavebním záměrem
79/7/2019 - ZŠ a MŠ Soběšovice – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
81/7/2019 - Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s.- Žádost o finanční prostředky pro službu osobní
asistence
83/7/2019 - Krajský úřad MSK – Upozornění
84/7/2019 - Obec Soběšovice – Cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace
88/7/2019 - Spolek Lungta – Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Rada obce p o v ě ř u j e :
75/7/2019 - ČSAD Frýdek-Místek a.s. – Dodatek č. 12 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě
76/7/2019 - ČSAD Havířov a.s. – Dodatek č. 11 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
85/7/2019 - Obec Soběšovice – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
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USNESENÍ
7. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 16.1.2019
__________________________________________________________________________________
71/7/2019 - Program 7. schůze Rady obce Soběšovice______________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 7. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 16. 1. 2019
__________________________________________________________________________________
72/7/2019 - 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:
615/51/2017 - Obec Soběšovice - Informativní zpráva o probíhajících akcích
677/55/2017 - Obec Soběšovice - Zápis Komise stavební, životního prostředí a rekreace
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 objektu
čp. 271
1082/88/2018 - p………….., p……………. - Návrh na pořízení změny ÚP-bod 1 a 2
1083/88/2018 - p…………... - Návrh na pořízení změny ÚP- bod 1 a 2
19/2/2018 - Ivo Hradil-VODOPROJEKT – Cenová nabídka na zpracování projektové
dokumentace
20/2/2018 - Obec Soběšovice – Studie cestovního ruchu v obci
24/2/2018 - Místní knihovna Dobrá – Dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb na rok
2019 – bod 2.
40/2/2018 - Zdeněk Hrabec – Žádost o investice do rozvoje kempu
70/6/2019 - Ing. Petr Závodný – Studie řešení prostranství před úřadem – bod 1,3
v y p o u š t í ze sledování splněné úkoly:
1071/86/2018 - p………….. – Žádost o zařazení pozemků 589/3 a 589/1 mezi stavební
parcely
21/2/2018 - Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín-Záchranná stanice a Dům přírody
Poodří - Žádost - bod 2.
26/2/2018 - Obec Soběšovice – Kulturní komise
37/2/2018 - Strom života, Andělé stromu života pobočný spolek Moravskoslezský- Žádost o
finanční dar - bod 2.
64/6/2019 – p……………. – Smlouva o nájmu hrobového místa
65/6/2019 - REMA AOS, a.s. – Nabídka spolupráce s obcí Soběšovice
66/6/2019 - Spolek rodičů při ZŠ v Dolních Domaslavicích – Žádost
70/6/2019 - Ing. Petr Závodný – Studie řešení prostranství před úřadem – bod 2.
__________________________________________________________________________________
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73/7/2019 – p………………– Smlouva o nájmu hrobového místa_____________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa č. 121/h uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739 22
Soběšovice čp. 10 a panem ……………., bytem ……………..
ukládá
uzavřít smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 121/h uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739
22 Soběšovice čp. 10 panem ……………., bytem ……………..
Z: starosta, Popovičová
T: ihned
__________________________________________________________________________________
74/7/2019 - FCC Česká republika, s.r.o. – Cenová nabídka__________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku odvozu a odstranění odpadů a to v druhové skladbě:
- jedlý olej a tuk
- biologicky rozložitelný odpad
__________________________________________________________________________________
75/7/2019 - ČSAD Frýdek-Místek a.s. – Dodatek č. 12 Smlouvy o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě_____________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
Dodatek č. 12 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, kterým se
mění:
1. článek IV., odst.1 Smlouvy se pro období od 1.1.2019 do 31.12. 2019 věcně vymezuje
rozsah závazku veřejné služby na území obce Soběšovice přílohou č. 1
2. článek V., smlouvy se stanovuje výše prokazatelné ztráty pro období od 1.1.2019 do
31.12.2019 dle přílohy č.2 na 80.446,- Kč.
3. článek VI., smlouvy se stanovuje výše záloh, které uhradí objednatel na sjednanou částku
na bankovní účet dopravce ve výši ¼ roční částky dle bodu 3. Tohoto článku v těchto
termínech:
k 15.2.2019, k 31.5.2019, k 10.7.2019, k 10.10.2019
pověřuje
starostu obce podpisem Dodatku č. 12.
T: ihned
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
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76/7/2019 - ČSAD Havířov a.s. – Dodatek č. 11 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě___________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
Dodatek č. 11 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, kterým se
mění:
1. článek IV., odst.1 smlouvy se pro období od 1.1.2019 do 31.12. 2019 věcně vymezuje
rozsah závazku veřejné služby na území obce Soběšovice přílohou č. 1
2. článek V., smlouvy se stanovuje výše prokazatelné ztráty pro období od 1.1.2019 do
31.12.2019 dle přílohy č. 2 na 59.296,- Kč.
pověřuje
starostu obce podpisem Dodatku č. 11.
T: ihned
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
77/7/2019 - p………….., p……………. – Žádost o souhlas se stavebním záměrem
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost stavebníků p………….., p……………. o souhlas se stavebním záměrem
„Novostavba RD, krytá obytná terasa, garáž, sjezd a zpevněné plochy, vodovodní přípojka,
dešťová kanalizační přípojka, splašková kanalizační přípojka, přípojka elektro domovní
část, retenční nádrž a vsak“ na pozemcích parc. č. 340/303, 169 a 340/202 v k.ú. Horní
Soběšovice dle projektové dokumentace ze dne 5/2018, 1 paré.
souhlasí
se stavebním záměrem „Novostavba RD, krytá obytná terasa, garáž, sjezd a zpevněné
plochy, vodovodní přípojka, dešťová kanalizační přípojka, splašková kanalizační přípojka,
přípojka elektro domovní část, retenční nádrž a vsak“ na pozemcích p. č. 340/303, 169 a
340/202 v k.ú. Horní Soběšovice za podmínek dodržení platného Územního plánu obce
Soběšovice
ukládá
informovat žadatele.
T: ihned
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
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78/7/2019 - Moravskoslezský kraj – Krajské kolo soutěže Zlatý erb 2019_____________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
vyhlášení krajského kola 21. ročníku soutěže Zlatý erb.
___________________________________________________________________________________
79/7/2019 - ZŠ a MŠ Soběšovice – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu____________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021
ukládá
informovat žadatele.
T: ihned
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
80/7/2019 - Obec Soběšovice - Rozpočtové opatření č. 1/2019________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2019
příjmy
218.000,- Kč
výdaje
218.000,- Kč
__________________________________________________________________________________
81/7/2019 - Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s.- Žádost o finanční prostředky pro
službu osobní asistence_____________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o finanční prostředky pro službu osobní asistence
schvaluje
finanční dar ve výši 10.000,- Kč.
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ukládá
vyplatit finanční prostředky dle rozhodnutí rady

T: ihned
Z: starosta, Popovičová
__________________________________________________________________________________
82/7/2019 - Obec Soběšovice - Platový výměr ředitelce ZŠ a MŠ Soběšovice___________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
platový výměr ředitelce ZŠ a MŠ Soběšovice Mgr. Lucii Michálkové s účinností od
1.1.2019 dle Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění a Nařízení vlády č.
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Rady obce Soběšovice ze dne 16.1.2019.
__________________________________________________________________________________
83/7/2019 - Krajský úřad MSK – Upozornění_____________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
a) upozornění k novým řádům veřejného pohřebiště
b) informaci o dotacích v oblasti pohřebnictví
ukládá
připravit nový pohřební řád dle aktuálních právních předpisů a předložit jej ke schválení radě
obce
T: 2019
Z:místostarosta, Popovičová
___________________________________________________________________________________
84/7/2019 - Obec Soběšovice – Cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace_________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenové nabídky na zpracování tří žádostí o dotace z dotačních titulů MMR na opravu
propustku, obnovu místní komunikace a demolici dřevěnky od:
1. fy INNOVA Int. s.r.o. ve výši 12.800,- Kč bez DPH +5% ze schválené dotace nebo min.
20.000,- Kč
2. Ing. Jaroslav Votýpka ve výši 10.000,- Kč / žádost
3. RPA Dotace, s.r.o. ve výši 20.000,- Kč bez DPH za podání + 30.000,- Kč bez DPH
v případě schválení (propustek)
- ve výši 25.000,- Kč bez DPH za podání + 5% z výše dotace v případě schválení
(komunikace)
- ve výši 20.000,- Kč bez DPH za podání + 30.000,- Kč bez DPH v případě schválení
(dřevjenka)
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schvaluje
výběr zpracovatele žádostí o dotace, a to Ing. Jaroslava Votýpku
ukládá
objednat a zajistit realizaci.
T: ihned
Z: starosta
__________________________________________________________________________________
85/7/2019 - Obec Soběšovice – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene__________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti, nepojmenovaná
smlouva a souhlas se stavbou mezi obcí Soběšovice a p………….., p……………., a to na část
pozemku parc. č. 626/4 v k.ú. Horní Soběšovice, který je ve vlastnictví obce pro umístění a
realizaci vodovodní přípojky pro rodinný dům na parcele č. 629/6 v k.ú. Horní Soběšovice
pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
__________________________________________________________________________________
86/7/2019 - ATLAS software a.s.- Manažerský informační systém „Smlouvy“ – cenová nabídka__
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku společnosti ATLAS software a.s. na manažerský informační systém
„Smlouvy“
__________________________________________________________________________________
87/7/2019 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Zápis z jednání__________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zápis č. 11/2018 z jednání valné hromady starostů z 27.12.2018.
___________________________________________________________________________________
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88/7/2019 - Spolek Lungta – Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“____________________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
neschvaluje
připojení Obce Soběšovice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení
tibetské vlajky dne 10.3.2019 na budově Obecního úřadu Soběšovice
ukládá
zaslat stanovisko Rady obce Soběšovice Spolku Lungta.
Z: starosta
T: ihned
__________________________________________________________________________________

Tomáš D á m e k, v.r.
Místostarosta obce

Petr V o z n i c a, v.r.
Starosta obce

8
USNESENÍ
ze 7. schůze Rady obce Soběšovice
konané dne 16.1.2019

