USNESENÍ
24. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 2.10.2019 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

__________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 620/2019
V Soběšovicích dne 3.10.2019
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
24. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 2.10.2019
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
324/24/2019 - Kontrola plnění usnesení
325/24/2019 - Obec Soběšovice – Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
327/24/2019 - C.E.I.S. CZ, s.r.o. – Cenová nabídka na akci „Dodávka a montáž řídícího
kotelny ZŠ Soběšovice
328/24/2019 - HAVÍŘOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. – Cenová nabídka za zimní údržbu
330/24/2019 - URBITECH s.r.o. – Hlášení rozhlasu.cz – systém informování občanů
334/24/2019 - AGRO – DOMINIK spol. s r.o. – Cenová nabídka

systému

Rada obce s c h v a l u j e :
323/24/2019 - Program 24. schůze Rady obce Soběšovice
327/24/2019 - C.E.I.S. CZ, s.r.o. – Cenová nabídka na akci „Dodávka a montáž řídícího systému
kotelny ZŠ Soběšovice
329/24/2019 - Mgr. Josef Šebestík – Smlouva o nájmu hrobového místa
330/24/2019 - URBITECH s.r.o. – Hlášení rozhlasu.cz – systém informování občanů
331/24/2019 - ZŠ a MŠ Soběšovice – Rozpočtové opatření č. 1/2019
332/24/2019 - ZŠ a MŠ Soběšovice – Žádost o povolení výjimky z počtu dětí
333/24/2019 - Obec Soběšovice – Ceník sálu obce Soběšovice
334/24/2019 - AGRO – DOMINIK spol. s r.o. – Cenová nabídka
335/24/2019 - Rozpočtové opatření č. 8/2019
Rada obce u k l á d á :
325/24/2019 - Obec Soběšovice – Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
326/24/2019 - Obec Soběšovice – Obecně závazná vyhláška obce Soběšovice č. 3/2019, kterou se
stanoví část společného školského obvodu základní školy
327/24/2019 - C.E.I.S. CZ, s.r.o. – Cenová nabídka na akci „Dodávka a montáž řídícího systému
kotelny ZŠ Soběšovice
328/24/2019 - HAVÍŘOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. – Cenová nabídka za zimní údržbu
329/24/2019 - Mgr. Josef Šebestík – Smlouva o nájmu hrobového místa
332/24/2019 - ZŠ a MŠ Soběšovice – Žádost o povolení výjimky z počtu dětí
333/24/2019 - Obec Soběšovice – Ceník sálu obce Soběšovice
334/24/2019 - AGRO – DOMINIK spol. s r.o. – Cenová nabídka
Rada obce p o v ě ř u j e :
330/24/2019 - URBITECH s.r.o. – Hlášení rozhlasu.cz – systém informování občanů
Rada obce d o p o r u č u j e Zastupitelstvu obce Soběšovice schválit
325/24/2019 - Obec Soběšovice – Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
326/24/2019 - Obec Soběšovice – Obecně závazná vyhláška obce Soběšovice č. 3/2019, kterou se
stanoví část společného školského obvodu základní školy
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__________________________________________________________________________________
323/24/2019 - Program 24. schůze Rady obce Soběšovice___________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 24. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 2.10. 2019
__________________________________________________________________________________
324/24/2019 - 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
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.
250/18/2019 - Miroslav Kaduch – Posunutí hranice katastrálního území Soběšovice –
Pitrov
287/20/2019 - Přemysl Huňa - Žádost o odkoupení pozemku
314/22/2019 - Obec Soběšovice –Výběr čekárny autobusů
317/23/2019 - ZŠ a MŠ Soběšovice – Školská rada
v y p o u š t í ze sledování splněné úkoly:
318/23/2019 - PhDr. Šárka Pospíchalová – Smlouva o nájmu hrobového místa
320/23/2019 - Na míru, spol. s r.o. – Cenová nabídka administrace projektu
321/23/2019 - Obec Soběšovice – Nabídka komunikačních technologií
__________________________________________________________________________________
325/24/2019 - Obec Soběšovice – Dohoda o vytvoření společného školského obvodu____________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh Dohody o vytvoření společného školského obvodu mezi Obcí Soběšovice a obcí
Dolní Domaslavice, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní
Domaslavice, příspěvková organizace a je vymezena pouze na poskytování II. Stupně
základního školství, tzn. od 6. do 9. ročníku
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ukládá
předložit na zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice

Z: starosta
T: 2019

doporučuje
Zastupitelstvu obce Soběšovice schválit
dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi Obcí Soběšovice, Soběšovice 10,
739 22 a Obcí Dolní Domaslavice, Dolní Domaslavice 4, 739 38
__________________________________________________________________________________
326/24/2019 - Obec Soběšovice – Obecně závazná vyhláška obce Soběšovice č. 3/2019, kterou se
stanoví část společného školského obvodu základní školy_______________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh Obecně závazné vyhlášky obce Soběšovice č. 3/2019, kterou se stanoví část
společného školského obvodu základní školy
ukládá
předložit na zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice

Z: starosta
T: 2019

doporučuje
Zastupitelstvu obce Soběšovice schválit
Obecně závaznou vyhlášku obce Soběšovice č. 3/2019 kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy
__________________________________________________________________________________
327/24/2019 - C.E.I.S. CZ, s.r.o. – Cenová nabídka na akci „Dodávka a montáž řídícího systému
kotelny ZŠ Soběšovice____________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku na realizaci akce „Dodávka a montáž řídícího systému kotelny ZŠ
Soběšovice“ ve výši 53.361,- Kč vč. DPH
schvaluje
cenovou nabídku na realizaci akce „Dodávka a montáž řídícího systému kotelny ZŠ
Soběšovice“ ve výši 53.361,- Kč vč. DPH
ukládá
zajistit realizaci.

Z: starosta
T: ihned
__________________________________________________________________________________
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328/24/2019 - HAVÍŘOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. – Cenová nabídka za zimní údržbu___________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
1. Cenovou nabídku společnosti HAVÍŘOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o., Ostravská 223/43,
Těrlicko na zimní údržbu v období 2019/2020
2. Smlouvu o dílo mezi Obcí Soběšovice a společností HAVÍŘOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.,
Ostravská 223/43, Těrlicko
ukládá
zajistit další cenové nabídky týkající se zimní údržby

Z: starosta
T: ihned
__________________________________________________________________________________
329/24/2019 - Mgr. Josef Šebestík – Smlouva o nájmu hrobového místa_______________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa č. 34/U uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739 22
Soběšovice čp. 10 a panem Mgr. Josefem Šebestíkem, 736 01 Havířov, Astronautů
9/1094
ukládá
uzavřít smlouvu o pronájmu hrobového místa č. 34/U uzavřenou mezi Obcí Soběšovice
739 22 Soběšovice čp. 10 a panem Mgr. Josefem Šebestíkem, 736 01 Havířov,
Astronautů 9/1094
Z: starosta, Popovičová
T:ihned
__________________________________________________________________________________
330/24/2019 - URBITECH s.r.o. – Hlášení rozhlasu.cz – systém informování občanů____________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
nabídku společnosti URBITECH s.r.o., Jalubí 453, PSČ 687 05 na informační systém pro
občany
schvaluje
Smlouvu o poskytování služby včetně prvních 3 měsíců zdarma uzavřenou mezi Obcí
Soběšovice, Soběšovice 10, 739 22 Soběšovice a URBITECH, s.r.o., Jalubí 453, 68705
Jalubí
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pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
__________________________________________________________________________________
331/24/2019 - ZŠ a MŠ Soběšovice – Rozpočtové opatření č. 1/2019___________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2019 Základní školy a Mateřské školy Soběšovice, příspěvkové
organizace
__________________________________________________________________________________
332/24/2019 - ZŠ a MŠ Soběšovice – Žádost o povolení výjimky z počtu dětí___________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
výjimku z počtu dětí na třídu Mateřské školy Soběšovice, a to zvýšení z 24 dětí na 26
dětí na jednu třídu Mateřské školy Soběšovice
ukládá
oznámit rozhodnutí Rady obce Soběšovice ředitelce ZŠ a MŠ Soběšovice.
Z: starosta
T: ihned
__________________________________________________________________________________
333/24/2019 - Obec Soběšovice – Ceník sálu obce Soběšovice________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
změnu ceníku nájmu sálu Nová Husarůvka a to v položce „zapůjčení ubrusů pro nájemce
sálu“ na novou cenu 25,-Kč/ks, v případě jeho poškození pak plná úhrada nového ubrusu
ukládá
doplnit na webové stránky obce.
Z: starosta, Popovičová
T: ihned
__________________________________________________________________________________
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334/24/2019 - AGRO – DOMINIK spol. s r.o. – Cenová nabídka_____________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku na zimní údržbu komunikací na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
za cenu 700,- Kč + DPH
schvaluje
cenovou nabídku na zimní údržbu komunikací- odhrnování sněhu na období od 1. 1.
2020 do 31. 12. 2020 za cenu 700,- Kč + DPH
ukládá
objednat službu.
Z: starosta
T: ihned
__________________________________________________________________________________
335/24/2019 - Rozpočtové opatření č. 8/2019_____________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
rozpočtové opatření č. 8/2019
__________________________________________________________________________________

Tomáš D á m e k
Místostarosta obce

Petr V o z n i c a
Starosta obce
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