USNESENÍ
11. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 20.3.2019 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

__________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 198/2019
V Soběšovicích dne 21.3.2019
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
11. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 20.3.2019
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
136/11/2019 - Kontrola plnění usnesení
137/11/2019 - Klub Sobíšek z.s. – Žádost o finanční podporu
144/11/2019 - D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR – Nabídka pojištění právní ochrany
145/11/2019 - Roman Stříž – Žádost o prodej pozemku p. č. 443/25 v k.ú. Horní Soběšovice
146/11/2019 - ZŠ a MŠ Soběšovice, příspěvková organizace – 1. Čerpání rozpočtu,
2. Zpráva o výsledku inventarizace
147/11/2019 - Jarmila Buchalová – Žádost o pronájem hrobového místa
148/11/2019 – Nikol Filsáková – Návrh na pořízení změny územního plánu

Rada obce s c h v a l u j e :
135/11/2019 - Program 11. schůze Rady obce Soběšovice
138/11/2019 – TISPOL s.r.o. – Cenová nabídka
139/11/2019 – Libor Kališ – Smlouva o nájmu hrobového místa
140/11/2019 – Vanda Penkovová – Smlouva o nájmu hrobového místa
142/11/2019 – Stanislav Nogol – Smlouva o umístění zařízení
143/11/2019 - Architektonická kancelář ARKOS – Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 219
144/11/2019 - D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR – Nabídka pojištění právní ochrany
146/11/2019 - ZŠ a MŠ Soběšovice, příspěvková organizace – 1. Čerpání rozpočtu,
2. Zpráva o výsledku inventarizace
147/11/2019 - Jarmila Buchalová – Žádost o pronájem hrobového místa
149/11/2019 - Obec Soběšovice - Směrnice obce Soběšovice k postupu v oblasti kulturní péče
Rada obce u k l á d á :
137/11/2019 - Klub Sobíšek z.s. – Žádost o finanční podporu
138/11/2019 – TISPOL s.r.o. – Cenová nabídka
139/11/2019 – Libor Kališ – Smlouva o nájmu hrobového místa
140/11/2019 – Vanda Penkovová – Smlouva o nájmu hrobového místa
141/11/2019 – SIPHOUSE f.f.t. – Žádost o závazné stanovisko
145/11/2019 - Roman Stříž – Žádost o prodej pozemku p. č. 443/25 v k.ú. Horní Soběšovice
148/11/2019 – Nikol Filsáková – Návrh na pořízení změny územního plánu
Rada obce p o v ě ř u j e :
142/11/2019 – Stanislav Nogol – Smlouva o umístění zařízení
143/11/2019 - Architektonická kancelář ARKOS – Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 219
144/11/2019 - D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR – Nabídka pojištění právní ochrany
Rada obce s o u h l a s í :
141/11/2019 – SIPHOUSE f.f.t. – Žádost o závazné stanovisko
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USNESENÍ
11. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 20.3.2019
__________________________________________________________________________________
135/11/2019 - Program 11. schůze Rady obce Soběšovice___________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 11. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 20. 3. 2019
___________________________________________________________________________________
136/11/2019 - 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
1082/88/2018 - Jana a Vlastimil Těhanovi – Návrh na pořízení změny územního plánu,
bod 1 a 2
1083/88/2018 - Andělín Olšák - Návrh na pořízení změny územního plánu, 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
83/7/2019 - Krajský úřad MSK – Upozornění
124/10/2019 - FCC Česká republika, s.r.o. – Cenová nabídka odvozu a odstranění
odpadů - bod 2.
131/10/2019 - Radim Hanzelka, Iveta Hanzelková – Návrh na pořízení změny územního
plánu - bod 1 a 2.
132/10/2019 - Radim Majer - Návrh na pořízení změny územního plánu - bod 1 a 2.
v y p o u š t í ze sledování splněné úkoly:
1024/82/2018 - Bc. Zdeněk Mutina - Rozpočet na výsadbu stromů a keřů na parkovišti
nad CK Juhász
98/8/2019 - MV ČR – Posouzení zákonnosti OZV č. 1/2018
110/9/2019 - Obec Soběšovice – Zásady postupu v oblasti kulturní péče v obci
Soběšovice
118/10/2019 - Občané Soběšovic – Žádost
119/10/2019 - Obec Soběšovice – Demolice „Dřevěnky“ – výběr realizátora
120/10/2019 - K.V.Z. spol. s r.o. – Žádost o vyjádření k územnímu rozhodnutí
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124/10/2019 - FCC Česká republika, s.r.o. – Cenová nabídka odvozu a odstranění
odpadů - bod 1.
125/10/2019 - Obec Soběšovice – Cenová nabídka na voz „BRKO“
126/10/2019 - Obec Soběšovice – Finanční výbor – Zápis z jednání
128/10/2019 - Ing. Martin Barteček – Žádost o vyjádření k akci: Soběšovice,
4121414634 MNv, NNk
129/10/2019 - Michal Černoch –Žádost o vstup na pozemek
130/10/2019 - Obec Soběšovice – Kontrolní výbor – Zápis z jednání
131/10/2019 - Radim Hanzelka, Iveta Hanzelková – Návrh na pořízení změny územního
plánu - bod 3.
132/10/2019 - Radim Majer - Návrh na pořízení změny územního plánu - bod 3.
133/10/2019 - Veřejnoprávní smlouva – MP Havířov
___________________________________________________________________________________
137/11/2019 - Klub Sobíšek z.s. – Žádost o finanční podporu________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o výjimečnou finanční podporu
ukládá
1. projednat požadavky s předsedkyní Klubu Sobíšek, z.s.
2. zkoordinovat plán akcí s SDH Soběšovice a Kulturní a sportovní komisí Rady obce
Soběšovice
Z: starosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
138/11/2019 – TISPOL s.r.o. – Cenová nabídka___________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
cenovou nabídku na administraci výběrového řízení na akci „Rekonstrukce veřejného
osvětlení obce Soběšovice“ v rozsahu:
a) administrace 16.000,- Kč bez DPH
b) technický dozor 29.000,- Kč bez DPH
ukládá
objednat administraci výběrového řízení a technický dozor.
Z: starosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
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139/11/2019 – Libor Kališ – Smlouva o nájmu hrobového místa_____________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa č. 102/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739 22
Soběšovice čp. 10 a panem Liborem Kališem, Anenská 690, 738 01 Frýdek-Místek
ukládá
uzavřít smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 102/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice
739 22 Soběšovice čp. 10 a panem Liborem Kališem, Anenská 690, 738 01 FrýdekMístek
Z: starosta, Popovičová
T:ihned
___________________________________________________________________________________
140/11/2019 – Vanda Penkovová – Smlouva o nájmu hrobového místa________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa č. 99/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739 22
Soběšovice čp. 10 a paní Vandou Penkovovou, 739 37 Žermanice čp. 16
ukládá
uzavřít smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 99/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice
739 22 Soběšovice čp. 10 a paní Vandou Penkovovou, 739 37 Žermanice čp. 16
Z: starosta, Popovičová
T:ihned
___________________________________________________________________________________
141/11/2019 – SIPHOUSE f.f.t. – Žádost o závazné stanovisko_______________________________
Rada obce Soběšovice
souhlasí
1. s umístěním stavby rodinného domu „Horní Soběšovice parc. č. 564/14“ dle předložené
dokumentace z 11/2018 od společnosti SIPHOUSE k.f.t.
2. se sjezdem na místní komunikaci p. č. 665/1 v k.ú. Horní Soběšovice (nutno požádat
silniční správní úřad obce Soběšovice o vydání rozhodnutí a doložit spolu
s vypracovanou projektovou dokumentací s rozhledovými trojúhelníky dle platných a
příslušných norem ČSN)
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ukládá
informovat žadatele.
Z: starosta, místostarosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
142/11/2019 – Stanislav Nogol – Smlouva o umístění zařízení________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu mezi obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice čp. 10 a nájemcem Stanislavem
Nogolem, Soběšovice čp. 102, o umístění bezdrátového zařízení pro pásmo 5GHz na
střeše objektu Soběšovice čp. 10 za cenu 2400,- Kč/rok vč. DPH.
pověřuje
starostu obce podpisem Smlouvy.
___________________________________________________________________________________
143/11/2019 - Architektonická kancelář ARKOS – Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 219________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2019 mezi obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice čp.10
a Architektonickou kanceláří ARKOS s.r.o., Hrabákova 5, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava, jehož předmětem je dopracování dokumentace „Úpravy centra obce
Soběšovice“ pro povolení stavby do úrovně dokumentace pro provedení stavby za cenu
52.000,- Kč bez DPH
pověřuje
starostu obce podpisem Smlouvy.
___________________________________________________________________________________
144/11/2019 - D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR – Nabídka pojištění právní ochrany____
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
nabídku pojištění právní ochrany pro Obec Soběšovice
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schvaluje
v rozsahu:
Právní ochrana obce
Právní ochrana motorového vozidla
Právní ochrana závazkového práva

22.950,- Kč/rok
4.800,-Kč/rok
5.000,-Kč/rok

pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
___________________________________________________________________________________
145/11/2019 - Roman Stříž – Žádost o prodej pozemku p. č. 443/25 v k.ú. Horní Soběšovice______
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost Romana Stříže, bytem Lučina 328 o prodej pozemku parc. č. 443/25 v k.ú. Horní
Soběšovice s odkazem na usnesení rady obce z 17.9.2012 (zveřejnění záměru prodeje)
ukládá
opětovně informovat žadatele ve smyslu, že obec Soběšovice uvedený pozemek nenabízí
k prodeji, poslední obdržená žádost Romana Stříže o jeho koupení byla předmětem
jednání 19. Zastupitelstva obce Soběšovice dne 6. 6. 2018 s usnesením č.
240/19ZO/2018: Zastupitelstvo obce Soběšovice neschvaluje prodej pozemku p. č.
443/25 v k. ú. Horní Soběšovice.
Z: starosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
146/11/2019 - ZŠ a MŠ Soběšovice, příspěvková organizace – 1. Čerpání rozpočtu,
2. Zpráva o výsledku inventarizace__________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
a)
b)

čerpání rozpočtu ZŠ a MŠ Soběšovice k 31.12.2018
zprávu o výsledku inventarizace ZŠ a MŠ Soběšovice k 31.12.2018

schvaluje
úhradu výsledku hospodářské činnosti (ztráty) za rok 2018 ve výši 1638,30 Kč
z rezervního fondu ZŠ a MŠ Soběšovice.
___________________________________________________________________________________
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147/11/2019 - Jarmila Buchalová – Žádost o pronájem hrobového místa______________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost p. Jarmily Buchalové, 739 37 Horní Bludovice čp. 416 o pronájem nového
hrobového místa k uložení urny na místním hřbitově
schvaluje
1. povolení výstavby hrobového místa k uložení urny za stanovených podmínek
2. pronájem hrobového místa k uložení urny
Z: starosta, Popovičová
T: ihned
___________________________________________________________________________________
148/11/2019 – Nikol Filsáková – Návrh na pořízení změny územního plánu____________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 154/24 a 154/25 obě
v k.ú. Dolní Soběšovice navrhovatelky Nikol Filsáková, bytem Promenádní 129/25, 735
42 Těrlicko na území obce jako plochu pro rekreaci
ukládá
1. předložit k posouzení návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č.
154/24 a 154/25 obě v k.ú. Dolní Soběšovice navrhovatelky Nikol Filsákové, bytem
Promenádní 129/25, 735 42 Těrlicko na území obce jako plochu pro rekreaci do Komise
stavební, životního prostředí a rekreace Rady obce Soběšovice.
Z: starosta
T: 2019
2. zařadit návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 154/24 a 154/25 obě
v k.ú. Dolní Soběšovice navrhovatelky Nikol Filsákové, bytem Promenádní 129/25,
735 42 Těrlicko na území obce jako plochu pro rekreaci 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.
Z : starosta
T : 9/2019
3. informovat žadatele o rozhodnutí Rady obce Soběšovice.
Z: starosta
T: ihned
___________________________________________________________________________________
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149/11/2019 – Obec Soběšovice – Směrnice obce Soběšovice k postupu v oblasti kulturní péče____
Rada obce Soběšovice
schvaluje
Směrnici obce Soběšovice k postupu v oblasti kulturní péče.
___________________________________________________________________________________

Tomáš D á m e k
Místostarosta obce

Petr V o z n i c a
Starosta obce
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