ZÁPIS
16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaného dne 8.12.2021 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 682/2021
V Soběšovicích dne 9.12.2021
Zpracoval : Valošková Petra
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ZÁPIS
o průběhu 16. zasedání
Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 8.12.2021
v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích
___________________________________________________________________________
Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice :
11 členů
(listiny přítomných členů ZO a hostů- přílohy zápisu).
Omluveni:
2 člen
Zahájení___________________________________________________________________
Petr Voznica, starosta obce
Zahájil 16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice v 17,03 hod.
Přivítal všechny přítomné zastupitele a hosty a dále sdělil, že 16. zasedání zastupitelstva obce bylo
řádně svoláno dle § 92 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. a vyvěšeno na úřední desce dle § 93 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb. Dále sdělil, že z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice je
pořizován zvukový záznam, který slouží pro potřeby zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu.
Sdělil, že na 16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice je přítomno 11 členů zastupitelstva, 2
zastupitelé jsou omluveni. Konstatoval tedy, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

1. Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
program 16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 8.12.2021.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Předložil členům zastupitelstva obce návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
který přečetl :
Zahájení.
1.
Návrh programu jednání ZO
2.
Návrh zapisovatele ZO
3.
Návrh složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO
4.
Návrh ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání ZO
5.
Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání ZO
6.
Zpráva o činnosti rady obce za období od minulého zasedání ZO
7.
Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního
8.
Dodatek k úvěrové smlouvě
9.
Žádost o schválení pořízení změny č.3 Územního plánu obce Soběšovice
10.
Charita Český Těšín
11.
Rozpočtové opatření č. 8/2021
12.
Střednědobý výhled rozpočtu
13.
Rozpočet obce na rok 2022
14.
Darovací smlouvy
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Závěr

Záměr bezúplatného nabytí pozemků
Volba přísedící u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební období
2022-2026
Smlouva o spolupráci mezi obcemi
Investiční akce
Termíny schůzí Rady obce Soběšovice a Zastupitelstva obce
Soběšovice pro rok 2022
Diskuse a připomínky
Usnesení zastupitelstva obce

17,05 hod.

na jednání se dostavil p. Petr Chrobok, zastupitel obce
Přítomno :
Omluveni :

12 členů zastupitelstva
2 členové zastupitelstva

Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má k tomuto navrženému programu někdo nějaký dotaz, návrh či připomínku?
Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz návrh, či připomínku, nechal hlasovat o
návrhu programu 16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice.
Hlasování o programu jednání :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice
sc h va l u j e
Soběšovice, konaného dne 8.12.2021.

program 16. zasedání Zastupitelstva obce

usn. č. 218/16ZO/2021
_____________________________________________________________________________

2. Návrh zapisovatele
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
zapisovatelku pro 16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 8.12.2021 paní
Petru Valoškovou.
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Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný jiný návrh, dotaz, či připomínku, nechal hlasovat o předloženém
návrhu.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e zapisovatelku pro 16. zasedání Zastupitelstva
obce Soběšovice, konaného dne 8.12.2021 paní Petru Valoškovou.
usn. č. 219/16ZO/2021
_____________________________________________________________________________

3. Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
návrhovou komisi pro přípravu usnesení 16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného
dne 8.12.2021, a to ve složení : Mgr. Michael Sýkora, p. Ivo Dominík, p. Svatomír Oborný
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Sdělil, že navrženi členové návrhové komise jsou : Mgr. Michael Sýkora, p. Ivo Dominík, p.
Svatomír Oborný. Dotazoval se, zda má někdo nějaký jiný návrh, dotaz či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že tomu tak nebylo nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e návrhovou komisi pro přípravu usnesení 16.
zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 8.12.2021 , a to ve složení : Mgr.
Michael Sýkora, p. Ivo Dominík, p. Svatomír Oborný
usn. č. 220/16ZO/2021
_____________________________________________________________________________
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4. Ověřovatelé zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
určuje
ověřovatele zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 8.12.2021 ve
složení : Ing. Adam Foukal, p. Radek Siuda
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Sdělil, že navrženi ověřovatelé zápisu jsou : Ing. Adam Foukal, p. Radek Siuda. Dotazoval se, zda
má někdo k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz, či připomínku ? Vzhledem k tomu, že nikdo
nevznesl žádný jiný návrh, dotaz, či připomínku, nechal hlasovat o předloženém návrhu.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice u r č u j e ověřovatele zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva
obce Soběšovice, konaného dne 8.12.2021 ve složení : Ing. Adam Foukal, p. Radek Siuda
usn. č. 221/16ZO/2021
_____________________________________________________________________________

5. Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání ZO
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o úkolech vyplývajících ze Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 8.9. 2021
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Vzhledem k tomu, že z minulého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice nevzešly žádné úkoly,
navrhuje tuto informativní zprávu vzít na vědomí.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz, či připomínku ? Nechal
hlasovat o návrhu usnesení, který přečetl.
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Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice b e r e n a v ě d o m í informativní zprávu o úkolech
vyplývajících ze Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 8.9. 2021
usn. č. 222/16ZO/2021
_____________________________________________________________________________

6. Zpráva o činnosti rady obce za období od 8.9.2021 - 24.11.2021
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti Rady obce Soběšovice v období od 8.9.2021 – 24.11.2021
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Předal slovo místostarostovi obce p. Tomáši Dámkovi
Tomáš Dámek, místostarosta obce
Seznámil členy zastupitelstva a přítomné s činností rady, a to v období od 8.9.2021 do 24.11.2021.
V tomto období proběhlo 7 schůzí Rady obce Soběšovice a rada přijala celkově 115 usnesení.
Rovněž informoval, že veškerá přijatá usnesení jsou vyvěšena na webových stránkách obce, či
k nahlédnutí na sekretariátě obecního úřadu. Dále pak informoval přítomné, jakými
nejdůležitějšími body jednání se rada v tomto období zabývala a jaká stanoviska k jednotlivým
bodům přijala.

17,13 hod.

na jednání se dostavil Bc. Marek Pavlok, zastupitel obce
Přítomno :
Omluveni :

13 členů zastupitelstva
2 členové zastupitelstva

Petr Voznica, starosta obce
Poděkoval za přednesenou zprávu a otevřel k tomuto bodu diskusi.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný jiný návrh, dotaz, či připomínku, nechal hlasovat o předloženém
návrhu.
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Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice b e r e n a v ě d o m í
obce Soběšovice v období od 8.9.2021 – 24.11.2021

informativní zprávu o činnosti Rady

usn. č. 223/16ZO/2021
_____________________________________________________________________________

7. Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
1. zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 25.11.2021
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 22.11.2021
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Vyzval předsedu Kontrolního výboru, aby přednesl zprávu.
p. Radek Siuda, předseda Kontrolního výboru
Informoval o jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice, které proběhlo dne
25.11.2021. Kontrola pokladních operací proběhla na ZŠ a MŠ Soběšovice dne 24.11.2021 a na
OÚ Soběšovice rovněž dne 24.11.2021 - výsledky bez závad. Byla rovněž provedena kontrola
plnění usnesení, a to z jednání Zastupitelstva obce Soběšovice č. 15 a Rady obce Soběšovice č.
66-72. Kontrolní výbor neshledal žádné nesrovnalosti v evidenci a plnění úkolů.
Petr Voznica, starosta obce
Poděkoval za přednesenou zprávu předsedovi Kontrolního výboru a vyzval předsedkyni
Finančního výboru, aby přednesla zprávu.
Mgr. Veronika Kubíčková, předsedkyně Finančního výboru
Informovala o jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice, které proběhlo dne
22.11.2021. Na tomto jednání Finanční výbor projednával a byl seznámen s :
Plněním rozpočtu 1- 10/2021, rozpočtovým opatřením č. 6 - 7/2021, návrhem rozpočtového
opatření č. 8/2021, dále pak návrhem rozpočtu obce na rok 2022 a návrhem střednědobého výhledu
na období 2023 – 2025. Jednotlivé projednávané body podrobněji vysvětlila.
Petr Voznica, starosta obce
Poděkoval předsedkyni Finančního výboru za přednesení zprávy a dotazoval se, zda má někdo
k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz, či připomínku ? Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl
žádný jiný návrh, dotaz, či připomínku, nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení, které
přečetl.
7
ZÁPIS
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
konaného dne 8.12.2021

Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice b e r e n a v ě d o m í
1. zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 25.11.2021
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 22.11.2021
usn. č. 224/16ZO/2021
_____________________________________________________________________________

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0633098159/LCD ze dne 11. 12. 2020 mezi Českou
spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 a obcí Soběšovice, 739 38 Soběšovice čp.
10
pověřuje
starostu obce podpisem Smlouvy
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, místostarosta obce
Seznámil členy s předkládaným materiálem a dodal, že v současné době je z úvěru vyčerpáno
11.513 282,- Kč. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru je tedy na čerpání cca 3.500 000,- Kč.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný jiný návrh, dotaz, či připomínku, nechal hlasovat o
předloženém návrhu usnesení, který přečetl.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
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Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e Dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru č.
0633098159/LCD ze dne 11. 12. 2020 mezi Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140
00 Praha 4 a obcí Soběšovice, 739 38 Soběšovice čp. 10 p o v ě ř u j e starostu obce podpisem
Smlouvy
usn. č. 225/16ZO/2021
_____________________________________________________________________________

9. Žádost o schválení pořízení změny č. 3 Územního plánu obce Soběšovice
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
neschvaluje
žádost p. …………….., bytem…….. o schválení pořízení změny č. 3 Územního plánu obce
Soběšovice.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem a otevřel diskusi k tomuto bodu.
p. Miroslav Foukal, zastupitel obce
Dotazoval se, proč rada obce navrhla usnesení neschvaluje.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že obec Soběšovice má platný územní plán č.2 zhruba od května, nebo června
letošního roku. Dále sdělil, že žádné zákonné ustanovení, ani usnesení orgánu obce nehovoří o
tom, jak často má být vydávání změn územního plánu uskutečněno. Dále sdělil, že i bez
požadované pořízení změn územního plánu lze dle požadavku p…………. pozemek využívat
k zemědělským účelům. Dalším důvodem, je, že rovněž není dodržen legislativní postup při
podání žádosti a návaznost na financování z hlediska rozpočtu obce. Dále vysvětlil, že byť je
žadatel soukromou osobou, financování nákladů musí hradit obec, musí být vypracována a
schválena smlouva mezi obcí a žadatelem o přefinancování výdajů,
p. Ivo Dominík, zastupitel obce
Navrhuje, aby se zastupitelstvem schválilo, že pokud je zastupitelstvem schválen nějaký návrh na
změnu územního plánu, aby pořízení změny proběhlo v nějakém časovém horizontu, např. do 2
let, aby dotyčný nečekal několik let, než změna proběhne.
-

Probíhá debata o znění návrhu usnesení

Petr Voznica, starosta obce
Vysvětlil členům zastupitelstva celý legislativní proces, včetně lhůt od podání návrhu na změnu
územního plánu po předložení návrhu zastupitelstvu obce.
p. Miroslav Foukal, zastupitel obce
Navrhuje protinávrh : schvaluje
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p………………, žadatel
Vysvětlil z jakého důvodu o změnu žádá a jaké kroky v této věci již podnikl. Dále souhlasil se
starostou obce co se týká financování, které musí jít přes obec. Dále sdělil, že si tuto změnu bude
plně financovat.
Petr Voznica, starosta obce
Vysvětlil členům zastupitelstva standardní postup změnového řízení územního plánu zkráceným
postupem, včetně zákonného ustanovení podle stavebního zákona, včetně lhůt.
MUDr. Marcela Kerzlová, zastupitelka obce
K tomuto sdělila, že vzhledem k tomu, že je to takový složitý proces, navrhuje, aby to obec
dělala co 5 let.
-

Probíhá opět debata o znění návrhu usnesení

Petr Voznica, starosta obce
Upozornil, že návrhy MUDr. Kerzlové a p. Dominíka nejsou předmětem projednávaného bodu.
Tomáš Dámek, místostarosta obce
Upozornil, že takovéto změny by měly být připraveny, např. jako úkol na příští jednání
zastupitelstva. Dále připomněl, že se jedná o významný dokument obce.
Petr Voznica, starosta obce
Navrhuje, aby tento bod byl otevřen v posledním bodu programu – Dotazy a připomínky občanů
a členů zastupitelstva a tam se stanovil úkol na příští jednání zastupitelstva, kde se předloží
vypracované podmínky pro pořízení změny ÚP.
Dále vyzval navrhovatele, zda s takovýmto návrhem souhlasí a zda své návrhy stáhnou.
p. Ivo Dominík, zastupitel obce
Souhlasí s navrhovaným řešením a svůj návrh stahuje.
MUDr. Marcela Kerzlová, zastupitelka obce
Rovněž souhlasí s navrhovaným řešením a svůj návrh stahuje.
Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má někdo ještě nějaký dotaz, návrh či připomínku ? Vzhledem k tomu, že
tomu tak není a nechal hlasovat o návrhu p. Miroslava Foukala – schvaluje.
Hlasování o návrhu usnesení – p. Miroslav Foukal, schvaluje:
Pro :
2
Proti:
8
Zdržel se:
3
Nehlasoval:
0
Návrh nebyl přijat
Petr Voznica, starosta obce
Vzhledem k tomu, že návrh nebyl přijat, nechal hlasovat o původním návrhu usnesení –
neschvaluje.
Hlasování o původním návrhu usnesení - neschvaluje:
Pro :
8
Proti:
2
Zdržel se:
3
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
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Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice n e s c h v a l u j e žádost p……………., bytem
……………. o schválení pořízení změny č. 3 Územního plánu obce Soběšovice.
usn. č.226/16ZO/2021
___________________________________________________________________________

10. Charita Český Těšín – Žádost o příspěvek
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
1.
žádost organizace Charita Český Těšín, Mírová 8, 737 01 Český Těšín o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu obce Soběšovice pro rok 2022 na provozní náklady terénních služeb pro
seniory, nemocné a osoby s omezenou soběstačností ve výši 159.300,- Kč.
2.
návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Soběšovice a Charitou Český
Těšín
schvaluje
1. dotaci na rok 2022 Charitě Český Těšín na podporu provozu terénních služeb v obci Soběšovice
ve výši 100 000,- Kč
2. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Soběšovice a Charitou Český Těšín na
rok 2022, jejímž předmětem je dotace účelově určená k úhradě nákladů na provozní náklady
terénních služeb pro seniory, nemocné a osoby s omezenou soběstačností v obci Soběšovice
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem a přivítal na zasedání zastupitelstva Ing. Moniku
Klimkovou, ředitelku Charity Český Těšín. Předal ji slovo.
Ing. Monika Klimková, ředitelka Charity Český Těšín
Poděkovala za pozvání a sdělila, že o příspěvek na činnost žádají každý rok. Dále pak hovořila o
službách, které poskytují 9 občanům obce Soběšovice a počtu pečovatelek, které tyto služby
poskytují a nákladech na pečovatelské služby. Požádala zastupitele o poskytnutí příspěvku, aby
nadále mohli poskytovat služby v takové míře, v jaké ji poskytují v současné době.
Petr Voznica, starosta obce
Informoval zastupitele v jaké výši byly příspěvky poskytnuty v minulých letech obcí Soběšovice
a rovněž informoval v jaké výši mají ostatní obce v rozpočtu vyčleněnu částku na tyto sociální
služby. Dále upozornil, že tyto částky vyčleněny v rozpočtu neznamenají, že je poskytují pouze
Charitě Český Těšín.
Ing. Monika Klimková, ředitelka Charity Český Těšín
Upřesnila, že ne všem jmenovaným obcím poskytují služby a dále pak hovořila o financování této
neziskové organizace, které tvoří dotace ze státního rozpočtu, úhrady za výkony od klientů a
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rovněž dotace od obcí, Tříkrálová sbírka apod. Dále sdělila, že ze strany Krajského úřadu mají
povinnost žádat u obcí spolufinancování ve výši 20 %.
MUDr. Marcela Kerzlová, zastupitelka obce
Dotazovala se, jaké konkrétní služby klientům poskytují.
Ing. Monika Klimková, ředitelka Charity Český Těšín
K tomuto sdělila, že výčet úkonů je dán ze zákona o sociálních službách a tyto úkony
vyjmenovala.
p. Miroslav Foukal, zastupitel obce
K tomuto sdělil, že se snaží již tři roky, aby se tyto služby poskytovaly jiným způsobem a vznesl
připomínku, že klienti platí za dovážku jídla 30,- Kč a ročně zaplatí přes 60 tis. Kč.
Dotazoval se na výroční zprávu Charity Český Těšín, kdy se mu nelíbí, že nejvíc doplácí obec
Soběšovice, kdy na počet obyvatel je to přes 100,- Kč/obyvatele a např. Statutární město Havířov
doplácí 0,45 h/obyvatele a vyjmenoval další obce a jejich příspěvky.
Ing. Monika Klimková, ředitelka Charity Český Těšín
K tomuto sdělila, že tento systém není spravedlivý, ale nicméně vysvětlila, že např. Statutární
město Havířov má tyto sociální služby zajištěny různými příspěvkovými organizacemi města.
p. Miroslav Foukal, zastupitel obce
Dále sdělil, že žádal ekonomické oddělení Charity Český Těšín o vyčíslení nákladů na
pečovatelskou službu v obci Soběšovice za rok 2018 a nebyl spokojen s odpovědí, která mu byla
zaslána a porovnával tyto částky s uzavřenou smlouvou.
Ing. Monika Klimková, ředitelka Charity Český Těšín
Vysvětlila financování – příjmy a výdaje. Rovněž zmínila, že z obce Těrlicko měli kontrolu, kdy
byly kontrolovány úředníky obce jednotlivé položky financování, jak na příjmové, tak na výdajové
stránce a byli dotazováni i klienti na kvalitu a poskytování služeb. Dále sdělila, že obec
poskytující dotaci má právo takovouto kontrolu provést. Dále hovořila o platech pečovatelek, kdy
před 5-ti lety pracovali za minimální plat. Snaží se o to, aby vzhledem k náročnosti práce pracovali
za normální, důstojný plat.
p. Miroslav Foukal, zastupitel obce
Hovořil opět o financování a nákladech na pečovatelskou službu.
Ing. Monika Klimková, ředitelka Charity Český Těšín
Sdělila, kolik mají celkem klientů, kolik mají pečovatelek, kolik mají administrativních
pracovnic.
Petr Voznica, starosta obce
Doplnil informace týkající se veřejnoprávní smlouvy, dotací poskytované ostatními obcemi, a
rovněž dovysvětlil výroční zprávu Charity Český Těšín.
Ing. Monika Klimková, ředitelka Charity Český Těšín
Hovořila o příspěvku na péči, který klient pobírá.
-

Probíhá debata týkající se příspěvku na péči

MUDr. Marcela Kerzlová, zastupitelka obce
Poděkovala paní ředitelce za práci Charity Český Těšín, kterou pro místní občany vykonávají.
Navrhuje příspěvek na rok 2022 ve výši 120.000,- Kč
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p…………………., občanka obce
K tomuto sdělila, že by si zastupitelé měli uvědomit, že populace stárne a měli by být rádi za
takovéto organizace, které tuto práci pro starší občany vykonávají.
p. Miroslav Foukal, zastupitel obce
K tomuto sdělil, že 30,- Kč za dovoz oběda je moc. Měla by to obec občanům kompenzovat.
Ing. Monika Klimková, ředitelka Charity Český Těšín
K tomuto sdělila, že požadované ceny jsou stanoveny a zastropovány vyhláškou o úhradách.
Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má k tomuto bodu někdo ještě nějaké dotazy, návrhy, či připomínky ?
Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, nechal hlasovat o usnesení s návrhem MUDr. Marcely
Kerzlové ve výši 120.000,- Kč.
Hlasování o usnesení s návrhem MUDr. Kerzlové – 120.000,- Kč:
Pro :
4
Proti:
2
Zdržel se:
7
Nehlasoval:
0
Návrh nebyl přijat
Petr Voznica, starosta obce
Vzhledem k tomu, že návrh nebyl přijat, nechal hlasovat o původním návrhu usnesení .
Hlasování o původním návrhu usnesení :
Pro :
10
Proti:
1
Zdržel se:
2
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice b e r e n a v ě d o m í
1.
žádost organizace Charita Český Těšín, Mírová 8, 737 01 Český Těšín o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu obce Soběšovice pro rok 2022 na provozní náklady terénních služeb pro
seniory, nemocné a osoby s omezenou soběstačností ve výši 159.300,- Kč.
2. návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Soběšovice a Charitou Český Těšín
schvaluje
1. dotaci na rok 2022 Charitě Český Těšín na podporu provozu terénních služeb v obci Soběšovice
ve výši 100 000,- Kč
2. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Soběšovice a Charitou Český Těšín na
rok 2022, jejímž předmětem je dotace účelově určená k úhradě nákladů na provozní náklady
terénních služeb pro seniory, nemocné a osoby s omezenou soběstačností v obci Soběšovice
usn. č. 227/16ZO/2021
_____________________________________________________________________________
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11. Rozpočtové opatření č. 8/2021

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
rozpočtové opatření č. 8/2021
v příjmech zvýšení o
1.290.000,- Kč
ve výdajích zvýšení o
1.290.000,- Kč
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem.
Dotazoval se, zda má k této části usnesení někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz, návrh či připomínku, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 8/2021
v příjmech zvýšení o
1.290.000,- Kč
ve výdajích zvýšení o
1.290.000,- Kč
usn. č. 228/16ZO/2021
_____________________________________________________________________________

12. Střednědobý výhled rozpočtu
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu obce Soběšovice na období 2023-2025.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem.
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Dotazoval se, zda má k této části usnesení někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz, návrh či připomínku, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice
na období 2023-2025.

s c h v a l u j e střednědobý výhled rozpočtu obce Soběšovice

usn. č. 229/16ZO/2021
_____________________________________________________________________________

13. Rozpočet obce na rok 2022
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
rozpočet na rok 2022
v příjmech
ve výdajích
ve financování

14 231 700,00 Kč
32 715 400,00 Kč
18 483 700,00 Kč

pověřuje
Radu obce Soběšovice prováděním rozpočtových opatření v příjmech v neomezené výši,
v dotacích v neomezené výši a ve výdajích a financování do 20% schváleného ročního rozpočtu
v jednotlivých paragrafech.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem.
Dotazoval se, zda má k této části usnesení někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz, návrh či připomínku, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
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Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e rozpočet na rok 2022
v příjmech
14 231 700,00 Kč
ve výdajích
32 715 400,00 Kč
ve financování
18 483 700,00 Kč
p o v ě ř u j e Radu obce Soběšovice prováděním rozpočtových opatření v příjmech
v neomezené výši, v dotacích v neomezené výši a ve výdajích a financování do 20%
schváleného ročního rozpočtu v jednotlivých paragrafech.
usn. č. 230/16ZO/2021
_____________________________________________________________________________

14. Darovací smlouvy
Návrh usnesení :
Zastupitelstvu obce Soběšovice
schvaluje
darovací smlouvu mezi
1. p…………….., r.č. ……………..a
p. …………….., r.č. …………….., oba bytem
…………………. (dárci) a obcí Soběšovice, Soběšovice čp. 10 (obdarovaný), jejímž předmětem
je bezplatný převod vlastnického práva k nově vzniklému pozemku p. č. 446/26 v k.ú. Horní
Soběšovice o výměře 32m2 se všemi součástmi a příslušenstvím
2. manželi p…………….., r.č. ……………..a p. …………….., r.č. …………….., oba bytem
…………………. (dárci) a obcí Soběšovice, Soběšovice čp. 10 (obdarovaný), jejímž předmětem
je bezplatný převod vlastnického práva podílu ve výši 4/14 k nově vzniklému pozemku p. č.
340/340 v k.ú. Horní Soběšovice o výměře 17m2 se všemi součástmi a příslušenstvím
3. p. …………….., r.č. …………….., bytem …………………. (dárce) a obcí Soběšovice,
Soběšovice čp. 10 (obdarovaný), jejímž předmětem je bezplatný převod vlastnického práva podílu
ve výši 2/14 k nově vzniklému pozemku p. č. 340/340 v k.ú. Horní Soběšovice o výměře 17m2 se
všemi součástmi a příslušenstvím
4. p. …………….., r.č. …………….., bytem …………………. (dárce) a obcí Soběšovice,
Soběšovice čp. 10 (obdarovaný), jejímž předmětem je bezplatný převod vlastnického práva podílu
ve výši 2/14 na pozemku p. č. 340/52 v k.ú. Horní Soběšovice se všemi součástmi a příslušenstvím
5. p. …………….., r.č. …………….., bytem …………………. (dárce) a obcí Soběšovice,
Soběšovice čp. 10 (obdarovaný), jejímž předmětem je bezplatný převod vlastnického práva podílu
ve výši 2/14 k nově vzniklému pozemku p. č. 340/340 v k.ú. Horní Soběšovice o výměře 17m2 se
všemi součástmi a příslušenstvím
6. p. …………….., r.č. …………….., bytem ………………….
(dárce) a obcí Soběšovice,
Soběšovice čp. 10 (obdarovaným), jejímž předmětem je bezplatný převod vlastnického práva k
nově vzniklému pozemku p. č. 725 v k.ú. Horní Soběšovice o výměře 21m2 se všemi součástmi a
příslušenstvím
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Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem.
Dotazoval se, zda má k této části usnesení někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz, návrh či připomínku, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zastupitelstvu obce Soběšovice s c h v a l u j e darovací smlouvu mezi
p…………….., r.č. ……………..a p. …………….., r.č. …………….., oba bytem
…………………. (dárci) a obcí Soběšovice, Soběšovice čp. 10 (obdarovaný), jejímž předmětem
je bezplatný převod vlastnického práva k nově vzniklému pozemku p. č. 446/26 v k.ú. Horní
Soběšovice o výměře 32m2 se všemi součástmi a příslušenstvím
manželi p…………….., r.č. ……………..a p. …………….., r.č. …………….., oba bytem
…………………. (dárci) a obcí Soběšovice, Soběšovice čp. 10 (obdarovaný), jejímž předmětem
je bezplatný převod vlastnického práva podílu ve výši 4/14 k nově vzniklému pozemku p. č.
340/340 v k.ú. Horní Soběšovice o výměře 17m2 se všemi součástmi a příslušenstvím
p. …………….., r.č. …………….., bytem …………………. (dárce) a obcí Soběšovice,
Soběšovice čp. 10 (obdarovaný), jejímž předmětem je bezplatný převod vlastnického práva podílu
ve výši 2/14 k nově vzniklému pozemku p. č. 340/340 v k.ú. Horní Soběšovice o výměře 17m2 se
všemi součástmi a příslušenstvím
p. …………….., r.č. …………….., bytem …………………. (dárce) a obcí Soběšovice,
Soběšovice čp. 10 (obdarovaný), jejímž předmětem je bezplatný převod vlastnického práva podílu
ve výši 2/14 na pozemku p. č. 340/52 v k.ú. Horní Soběšovice se všemi součástmi a příslušenstvím
p. …………….., r.č. …………….., bytem …………………. (dárce) a obcí Soběšovice,
Soběšovice čp. 10 (obdarovaný), jejímž předmětem je bezplatný převod vlastnického práva podílu
ve výši 2/14 k nově vzniklému pozemku p. č. 340/340 v k.ú. Horní Soběšovice o výměře 17m2 se
všemi součástmi a příslušenstvím
p. …………….., r.č. …………….., bytem ………………….
(dárce) a obcí Soběšovice,
Soběšovice čp. 10 (obdarovaným), jejímž předmětem je bezplatný převod vlastnického práva k
nově vzniklému pozemku p. č. 725 v k.ú. Horní Soběšovice o výměře 21m2 se všemi součástmi a
příslušenstvím
usn. č. 231/16ZO/2021
_____________________________________________________________________________
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15. Záměr bezúplatného nabytí pozemků

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
záměr podání žádosti o bezúplatné nabytí pozemků ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví ČR/Obec
Soběšovice pod komunikacemi nebo silničními pomocnými pozemky a pod veřejně prospěšnými
stavbami dle platného územního plánu obce a to:
p. č. 629/3 o výměře 420 m2, 629/5 o výměře 585 m2, 650 o výměře 118 m2, 653/1 o výměře 102
m2, 647 o výměře 251 m2, 542/1 o výměře 748 m2, 648/3 o výměře 328 m2, 551/10 o výměře 566
m2, 469/5 o výměře 1143 m2, 607/2 o výměře 2356 m2 vše v k. ú Horní Soběšovice,
p. č. 478/2 o výměře 188 m2, 478/4 o výměře 181 m2, 1/10 p. č. 478/7 z celkové výměry 44 m2,
285 o výměře 151 m2, 478/8 o výměře 1596 m2, 1/10 p. č. 478/16 z celkové výměry 9 m2, 1/10 p.
č. 478/9 z celkové výměry 269 m2, 1/10 p. č. 478/17 z celkové výměry 28 m2, 1/10 p. č. 478/11
z celkové výměry 56 m2, 1/10 p. č. 478/10 z celkové výměry 15 m2, 478/12 o výměře 328 m2, 1/10
p. č. 478/5 z celkové výměry 757 m2, 465/2 o výměře 621 m2, 10/18 p. č. 397/6 z celkové výměry
2043 m2, 362/1 o výměře 1175 m2, 2/6 p. č. 416 z celkové výměry 476 m2 a 362/2 o výměře 2 m2
vše v k. ú. Pitrov
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem.
Dotazoval se, zda má k této části usnesení někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz, návrh či připomínku, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e záměr podání žádosti o bezúplatné nabytí
pozemků ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví ČR/Obec Soběšovice pod komunikacemi nebo
silničními pomocnými pozemky a pod veřejně prospěšnými stavbami dle platného územního
plánu obce a to:
p. č. 629/3 o výměře 420 m2, 629/5 o výměře 585 m2, 650 o výměře 118 m2, 653/1 o výměře 102
m2, 647 o výměře 251 m2, 542/1 o výměře 748 m2, 648/3 o výměře 328 m2, 551/10 o výměře 566
m2, 469/5 o výměře 1143 m2, 607/2 o výměře 2356 m2 vše v k. ú Horní Soběšovice,
p. č. 478/2 o výměře 188 m2, 478/4 o výměře 181 m2, 1/10 p. č. 478/7 z celkové výměry 44 m2,
285 o výměře 151 m2, 478/8 o výměře 1596 m2, 1/10 p. č. 478/16 z celkové výměry 9 m2, 1/10 p.
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č. 478/9 z celkové výměry 269 m2, 1/10 p. č. 478/17 z celkové výměry 28 m2, 1/10 p. č. 478/11
z celkové výměry 56 m2, 1/10 p. č. 478/10 z celkové výměry 15 m2, 478/12 o výměře 328 m2, 1/10
p. č. 478/5 z celkové výměry 757 m2, 465/2 o výměře 621 m2, 10/18 p. č. 397/6 z celkové výměry
2043 m2, 362/1 o výměře 1175 m2, 2/6 p. č. 416 z celkové výměry 476 m2 a 362/2 o výměře 2 m2
vše v k. ú. Pitrov
usn. č. 232/16ZO/2021
_____________________________________________________________________________

16. Volba přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební
období 2022-2026
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
pro funkci přísedícího u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební období 2022 – 2026
občana obce Soběšovice: p…………………., nar. ………….., bytem ……………………..
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem.
Dotazoval se, zda má k této části usnesení někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz, návrh či připomínku, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e pro funkci přísedícího u Okresního soudu ve
Frýdku-Místku pro volební období 2022 – 2026 občana obce Soběšovice: p…………………,
nar. ………………., bytem ……………………….
usn. č. 233/16ZO/2021
_____________________________________________________________________________

17. Smlouva o spolupráci mezi obcemi
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
19
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a)
Dohodu o ukončení smlouvy o spolupráci smluvních stran, ze dne 10.3.2010, týkající se
spolupráce smluvních stran na přípravě projektu výstavby cyklostezky kolem Žermanické
přehrady. Smlouva nabývá platnost a účinnost dnem podpisu všech smluvních stran.
b)
Smlouvu o spolupráci mezi obcemi, jejímž předmětem je úprava vzájemných vztahů a
závazků při přípravě, realizaci a ukončení veřejné zakázky s názvem „Řešení negativních
environmentálních vlivů a revitalizace žermanicko-těrlické oblasti“, Cyklotrasa kolem vodní
nádrže Žermanice - II. Etapa“ mezi obcemi Lučina, Dolní Domaslavice a Soběšovice.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem.
Dotazoval se, zda má k této části usnesení někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz, návrh či připomínku, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e
a) Dohodu o ukončení smlouvy o spolupráci smluvních stran, ze dne 10.3.2010, týkající se
spolupráce smluvních stran na přípravě projektu výstavby cyklostezky kolem Žermanické
přehrady. Smlouva nabývá platnost a účinnost dnem podpisu všech smluvních stran.
b) Smlouvu o spolupráci mezi obcemi, jejímž předmětem je úprava vzájemných vztahů a závazků při
přípravě, realizaci a ukončení veřejné zakázky s názvem „Řešení negativních environmentálních
vlivů a revitalizace žermanicko-těrlické oblasti“, Cyklotrasa kolem vodní nádrže Žermanice - II.
Etapa“ mezi obcemi Lučina, Dolní Domaslavice a Soběšovice.
usn. č. 234/16ZO/2021
_____________________________________________________________________________

18. Investiční akce
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
1.podání žádosti o dotace z podprogramu MMR-117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova
- DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací
Pro místní komunikace MK 1.2, MK 3, MK 6.1
- DT 117d8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Pro „Multifunkční hřiště“ u školy
- DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
Pro „Rekonstrukci střechy a interiéru společenského sálu v Soběšovicích“
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Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem a zároveň navrhl rozšíření usnesení, a to o další
podání žádosti o dotace a tyto programy vysvětlil :
2.podání žádosti o dotace z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2022
- Dotační titul 3 – projekty zaměřené na pořízení senzorů internetu věcí
3. podání žádosti o dotace z programu SZIF / MAS Pobeskydí – program rozvoje venkova
pro rok 2022, výzva č.7
- Veřejná prostranství v obcích
- Mateřské a základní školy
Dotazoval se, zda má k této části usnesení někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz, návrh či připomínku, nechal hlasovat o rozšířeném
návrhu usnesení.
Hlasování o rozšířeném návrhu usnesení :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e
1.podání žádosti o dotace z podprogramu MMR - 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje
venkova
- DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací
Pro místní komunikace MK 1.2, MK 3, MK 6.1
- DT 117d8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Pro „Multifunkční hřiště“ u školy
- DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
Pro „Rekonstrukci střechy a interiéru společenského sálu v Soběšovicích“
2. podání žádosti o dotace z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského
kraje 2022
- Dotační titul 3 – projekty zaměřené na pořízení senzorů internetu věcí
3. podání žádosti o dotace z programu SZIF / MAS Pobeskydí – program rozvoje venkova pro
rok 2022, výzva č.7
- Veřejná prostranství v obcích
- Mateřské a základní školy
usn. č. 235/16ZO/2021
_____________________________________________________________________________
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19. Termíny Rady obce Soběšovice a Zastupitelstva obce Soběšovice pro rok
2022
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
termíny zasedání Rady obce Soběšovice pro rok 2022, a to takto:
12. 01. 2022
26. 01. 2022
09. 02. 2022
23. 02. 2022
16. 03. 2022
30. 03. 2022
13. 04. 2022

27. 04. 2022
11. 05. 2022
25. 05. 2022
15. 06. 2022
29. 06. 2022
13. 07. 2022
03. 08. 2022

24. 08. 2022
14. 09. 2022
27. 09. 2022
12. 10. 2022
26. 10. 2022

schvaluje
termíny jednání Zastupitelstva obce Soběšovice pro rok 2022, a to takto :
08. 03. 2022 (úterý)
08. 06. 2022 (středa)
07. 09. 2022 (středa)
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem.
Dotazoval se, zda má k této části usnesení někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz, návrh či připomínku, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice b e r e n a v ě d o m í termíny zasedání Rady obce
Soběšovice pro rok 2022, a to takto:
12. 01. 2022
27. 04. 2022
24. 08. 2022
26. 01. 2022
11. 05. 2022
14. 09. 2022
09. 02. 2022
25. 05. 2022
27. 09. 2022
23. 02. 2022
15. 06. 2022
12. 10. 2022
16. 03. 2022
29. 06. 2022
26. 10. 2022
30. 03. 2022
13. 07. 2022
13. 04. 2022
03. 08. 2022
s c h v a l u j e termíny jednání Zastupitelstva obce Soběšovice pro rok 2022, a to takto :
08. 03. 2022 (úterý)
08. 06. 2022 (středa)
07. 09. 2022 (středa)
usn. č. 236/16ZO/2021
_____________________________________________________________________________
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20. Dotazy a připomínky občanů a zastupitelů
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
dotazy a připomínky občanů obce Soběšovice a členů Zastupitelstva obce Soběšovice.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Otevřel diskusi k tomuto bodu

18,58 hod.

Přítomno :
Omluveni :

z jednání odešla Mgr.Veronika Kubíčková
12 členů zastupitelstva
3 členové zastupitelstva

p. Ivo Dominík, zastupitel obce
Vrátil se zpět k řešení termínů pro změny územního plánu. Dále sdělil, že předložil návrh
usnesení.
-

Starosta obce upravuje navrhované usnesení a předal řízení místostarostovi obce p.
Tomáši Dámkovi

p. Miroslav Foukal, zastupitel obce
Sdělil, že se v minulých číslech zpravodaje obce dočetl, že jsou vyhlášena výběrová řízení na
pozice kronikářka obce a knihovnice obce. Očekával, že jim bude v aktuálním čísle zpravodaje
poděkováno za dlouholetou práci, ale nestalo se tak.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že zaměstnanecký poměr trvá do 31.12.2021 a tudíž ve zpravodaji na 12/2021
nebude děkovat za dlouholetou práci, když zaměstnanecký poměr stále trvá. Ubezpečil p.
Miroslava Foukala, že jim zcela určitě bude poděkováno za dlouholetou práci, ale ve zpravodaji
na 1/2022.
MUDr. Marcela Kerzlová, zastupitelka obce
Navrhuje, aby na příští rok byla rozšířena vánoční výzdoba např. o dvě hvězdičky podél hlavní
cesty a takto by se to mohlo rozšiřovat.
Petr Voznica, starosta obce
Informoval, že stejný model hvězdičky, které jsou instalovány v obci dnes stojí 8.500,-Kč 1 ks.
Dále hovořil o osvětlení vánočního stromu.
Petr Voznica, starosta obce
Přečetl oba návrhy na usnesení, jak p. Ivo Dominíka, tak MUDr. Marcely Kerzlové
k změnovému řízení územního plánu.
23
ZÁPIS
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
konaného dne 8.12.2021

-

Probíhá debata na toto téma

Petr Voznica, starosta obce
Podal protinávrh , a to :
ukládá připravit na příští jednání Zastupitelstva obce návrhy na stanovení termínu pro změny
územního plánu a podmínky pro vyhlášení změnového řízení územního plánu. T : 8.3.2022, Z :
Rada obce Soběšovice
Nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení – Petra Voznicy :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Dotazoval se, zda má k tomuto bodu někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz, návrh či připomínku, nechal hlasovat o první části
usnesení bere na vědomí.
Hlasování o části usnesení – bere na vědomí :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice b e r e n a v ě d o m í dotazy a připomínky občanů obce
Soběšovice a členů Zastupitelstva obce Soběšovice. u k l á d á připravit na příští jednání
Zastupitelstva obce návrhy na stanovení termínu pro změny územního plánu a podmínky pro
vyhlášení změnového řízení územního plánu. T : 8.3.2022, Z : Rada obce Soběšovice
usn. č. 237/16ZO/2021
_____________________________________________________________________________

21. Zpráva návrhové komise
p. Petr Voznica, starosta obce
Vyzval předsedu návrhové komise, aby přečetl přijatá usnesení zastupitelstva obce.
Mgr. Michael Sýkora, zastupitel obce, člen rady obce
Přečetl přítomným přijatá usnesení na 16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice.
p. Petr Voznica, starosta obce.
Dotázal se, zda má někdo ze zastupitelů nějaké připomínky k přijatým usnesením?
Nikdo k tomuto bodu nevznesl žádnou námitku, ani připomínku a vzhledem k tomu, že byl
vyčerpán celý program, ukončil 16. zasedání zastupitelstva v 19,18 hod.
_____________________________________________________________________________
Zapsala : Petra Valošková
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Ověřili správnost zápisu ověřovatelé
16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice:

Ing. Adam Foukal, v.r.
zastupitel obce

p. Radek Siuda, v.r.
zastupitel obce

Předseda návrhové komise:
Mgr. Michael Sýkora, v.r.
zastupitel obce

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

Petr V o z n i c a, v.r.
Starosta obce
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USNESENÍ
16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaného dne 8.12.2021 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 682/2021
V Soběšovicích dne 8.12.2021
Zpracoval : Valošková Petra
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Přehled přijatých usnesení
16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konané dne 8.12.2021

________________________________________________________________
218/16ZO/2021 - Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
219/16ZO/2021 - Návrh zapisovatele
220/16ZO/2021 - Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO
221/16ZO/2021 - Ověřovatelé zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
222/16ZO/2021 - Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání ZO
223/16ZO/2021 – Zpráva o činnosti rady obce za období od 8.9.2021 – 24.11.2021
224/16ZO/2021 – Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního
225/16ZO/2021 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru
226/16ZO/2021 - Žádost o schválení pořízení změny č. 3 Územního plánu obce Soběšovice
227/16ZO/2021 - Charita Český Těšín – Žádost o příspěvek
228/16ZO/2021 - Rozpočtové opatření č. 8/2021
229/16ZO/2021 - Střednědobý výhled rozpočtu
230/16ZO/2021 - Rozpočet obce na rok 2022
231/16ZO/2021 - Darovací smlouvy
232/16ZO/2021 - Záměr bezúplatného nabytí pozemků
233/16ZO/2021 - Volba přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební
období 2022-2026
234/16ZO/2021 - Smlouva o spolupráci mezi obcemi
235/16ZO/2021 - Investiční akce
236/16ZO/2021 - Termíny Rady obce Soběšovice a Zastupitelstva obce Soběšovice pro rok
2022
237/16ZO/2021 - Dotazy a připomínky občanů a zastupitelů
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USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 8.12.2021
___________________________________________________________________________
218/16ZO/2021 - Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice_____
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
program 16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 8.12.2021.
___________________________________________________________________________
219/16ZO/2021 - Návrh zapisovatele____________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
zapisovatelku pro 16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne
8.12.2021 paní Petru Valoškovou.
___________________________________________________________________________
220/16ZO/2021 - Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
návrhovou komisi pro přípravu usnesení 16. zasedání Zastupitelstva obce
Soběšovice, konaného dne 8.12.2021 , a to ve složení :
Mgr. Michael Sýkora, p. Ivo Dominík, p. Svatomír Oborný
___________________________________________________________________________
221/16ZO/2021 - Ověřovatelé zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice_____
Zastupitelstvo obce Soběšovice
určuje
ověřovatele zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného
dne 8.12.2021 ve složení : Ing. Adam Foukal, p. Radek Siuda
___________________________________________________________________________
222/16ZO/2021 - Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání ZO___________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o úkolech vyplývajících ze Zastupitelstva obce
Soběšovice ze dne 8.9. 2021
___________________________________________________________________________
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223/16ZO/2021 – Zpráva o činnosti rady obce za období od 8.9.2021 – 24.11.2021_______
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti Rady obce Soběšovice v období od 8.9.2021 –
24.11.2021
___________________________________________________________________________
224/16ZO/2021 – Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního ________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
1. zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze
dne 25.11.2021
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze
dne 22.11.2021
___________________________________________________________________________
225/16ZO/2021 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru_________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0633098159/LCD ze dne 11. 12. 2020
mezi Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 a obcí
Soběšovice, 739 38 Soběšovice čp. 10
pověřuje
starostu obce podpisem Smlouvy
___________________________________________________________________________
226/16ZO/2021 - Žádost o schválení pořízení změny č. 3 Územního plánu obce Soběšovice
Zastupitelstvo obce Soběšovice
neschvaluje
žádost p……………., bytem …………….. o schválení pořízení změny č. 3
Územního plánu obce Soběšovice.
___________________________________________________________________________
227/16ZO/2021 - Charita Český Těšín – Žádost o příspěvek__________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
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1. žádost organizace Charita Český Těšín, Mírová 8, 737 01 Český Těšín
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Soběšovice pro rok 2022 na
provozní náklady terénních služeb pro seniory, nemocné a osoby
s omezenou soběstačností ve výši 159.300,- Kč.
2. návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí
Soběšovice a Charitou Český Těšín
schvaluje
1. dotaci na rok 2022 Charitě Český Těšín na podporu provozu terénních
služeb v obci Soběšovice ve výši 100 000,- Kč
2. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Soběšovice a
Charitou Český Těšín na rok 2022, jejímž předmětem je dotace účelově
určená k úhradě nákladů na provozní náklady terénních služeb pro
seniory, nemocné a osoby s omezenou soběstačností v obci Soběšovice
___________________________________________________________________________
228/16ZO/2021 - Rozpočtové opatření č. 8/2021___________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
rozpočtové opatření č. 8/2021
v příjmech zvýšení o
1.290.000,- Kč
ve výdajích zvýšení o
1.290.000,- Kč
___________________________________________________________________________
229/16ZO/2021 - Střednědobý výhled rozpočtu____________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu obce Soběšovice na období 2023-2025.
___________________________________________________________________________
230/16ZO/2021 - Rozpočet obce na rok 2022_____________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
rozpočet na rok 2022
v příjmech
ve výdajích
ve financování

14 231 700,00 Kč
32 715 400,00 Kč
18 483 700,00 Kč

pověřuje
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Radu obce Soběšovice prováděním rozpočtových opatření v příjmech
v neomezené výši, v dotacích v neomezené výši a ve výdajích a financování do
20% schváleného ročního rozpočtu v jednotlivých paragrafech.
___________________________________________________________________________
231/16ZO/2021 - Darovací smlouvy_____________________________________________
Zastupitelstvu obce Soběšovice
schvaluje
darovací smlouvu mezi
1. p…………….., r.č. ……………..a p. …………….., r.č. …………….., oba
bytem …………………. (dárci) a obcí Soběšovice, Soběšovice čp. 10
(obdarovaný), jejímž předmětem je bezplatný převod vlastnického práva k nově
vzniklému pozemku p. č. 446/26 v k.ú. Horní Soběšovice o výměře 32m2 se
všemi součástmi a příslušenstvím
2. manželi p…………….., r.č. ……………..a
p. …………….., r.č.
…………….., oba bytem …………………. (dárci) a obcí Soběšovice,
Soběšovice čp. 10 (obdarovaný), jejímž předmětem je bezplatný převod
vlastnického práva podílu ve výši 4/14 k nově vzniklému pozemku p. č. 340/340
v k.ú. Horní Soběšovice o výměře 17m2 se všemi součástmi a příslušenstvím
3. p. …………….., r.č. …………….., bytem …………………. (dárce) a obcí
Soběšovice, Soběšovice čp. 10 (obdarovaný), jejímž předmětem je bezplatný
převod vlastnického práva podílu ve výši 2/14 k nově vzniklému pozemku p. č.
340/340 v k.ú. Horní Soběšovice o výměře 17m2 se všemi součástmi a
příslušenstvím
4. p. …………….., r.č. …………….., bytem …………………. (dárce) a obcí
Soběšovice, Soběšovice čp. 10 (obdarovaný), jejímž předmětem je bezplatný
převod vlastnického práva podílu ve výši 2/14 na pozemku p. č. 340/52 v k.ú.
Horní Soběšovice se všemi součástmi a příslušenstvím
5. p. …………….., r.č. …………….., bytem …………………. (dárce) a obcí
Soběšovice, Soběšovice čp. 10 (obdarovaný), jejímž předmětem je bezplatný
převod vlastnického práva podílu ve výši 2/14 k nově vzniklému pozemku p. č.
340/340 v k.ú. Horní Soběšovice o výměře 17m2 se všemi součástmi a
příslušenstvím
6. p. …………….., r.č. …………….., bytem …………………. (dárce) a
obcí Soběšovice, Soběšovice čp. 10 (obdarovaným), jejímž předmětem je
bezplatný převod vlastnického práva k nově vzniklému pozemku p. č. 725 v k.ú.
Horní Soběšovice o výměře 21m2 se všemi součástmi a příslušenstvím
_____________________________________________________________________________
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232/16ZO/2021 - Záměr bezúplatného nabytí pozemků_____________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
záměr podání žádosti o bezúplatné nabytí pozemků ve vlastnictví nebo
spoluvlastnictví ČR/Obec Soběšovice pod komunikacemi nebo silničními
pomocnými pozemky a pod veřejně prospěšnými stavbami dle platného
územního plánu obce a to:
p. č. 629/3 o výměře 420 m2, 629/5 o výměře 585 m2, 650 o výměře 118 m2,
653/1 o výměře 102 m2, 647 o výměře 251 m2, 542/1 o výměře 748 m2, 648/3 o
výměře 328 m2, 551/10 o výměře 566 m2, 469/5 o výměře 1143 m2, 607/2 o
výměře 2356 m2 vše v k. ú Horní Soběšovice,
p. č. 478/2 o výměře 188 m2, 478/4 o výměře 181 m2, 1/10 p. č. 478/7 z celkové
výměry 44 m2, 285 o výměře 151 m2, 478/8 o výměře 1596 m2, 1/10 p. č. 478/16
z celkové výměry 9 m2, 1/10 p. č. 478/9 z celkové výměry 269 m2, 1/10 p. č.
478/17 z celkové výměry 28 m2, 1/10 p. č. 478/11 z celkové výměry 56 m2, 1/10
p. č. 478/10 z celkové výměry 15 m2, 478/12 o výměře 328 m2, 1/10 p. č. 478/5
z celkové výměry 757 m2, 465/2 o výměře 621 m2, 10/18 p. č. 397/6 z celkové
výměry 2043 m2, 362/1 o výměře 1175 m2, 2/6 p. č. 416 z celkové výměry 476
m2 a 362/2 o výměře 2 m2 vše v k. ú. Pitrov
___________________________________________________________________________
233/16ZO/2021 - Volba přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební
období 2022-2026_____________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
pro funkci přísedícího u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební
období 2022 – 2026 občana obce Soběšovice: p……….., nar. ……….., bytem
……………………..
___________________________________________________________________________
234/16ZO/2021 - Smlouva o spolupráci mezi obcemi_______________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
c) Dohodu o ukončení smlouvy o spolupráci smluvních stran, ze dne 10.3.2010,
týkající se spolupráce smluvních stran na přípravě projektu výstavby
cyklostezky kolem Žermanické přehrady. Smlouva nabývá platnost a účinnost
dnem podpisu všech smluvních stran.
d) Smlouvu o spolupráci mezi obcemi, jejímž předmětem je úprava vzájemných
vztahů a závazků při přípravě, realizaci a ukončení veřejné zakázky s názvem
„Řešení negativních environmentálních vlivů a revitalizace žermanicko-těrlické
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oblasti“, Cyklotrasa kolem vodní nádrže Žermanice - II. Etapa“ mezi obcemi
Lučina, Dolní Domaslavice a Soběšovice.
___________________________________________________________________________
235/16ZO/2021 - Investiční akce________________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje

-

-

1.podání žádosti o dotace z podprogramu MMR - 117D8210 – Podpora
obnovy a rozvoje venkova
DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací
Pro místní komunikace MK 1.2, MK 3, MK 6.1
DT 117d8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Pro „Multifunkční hřiště“ u školy
DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
Pro „Rekonstrukci střechy a interiéru společenského sálu v Soběšovicích“
2. podání žádosti o dotace z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2022
Dotační titul 3 – projekty zaměřené na pořízení senzorů internetu věcí

3. podání žádosti o dotace z programu SZIF / MAS Pobeskydí – program
rozvoje venkova pro rok 2022, výzva č.7
- Veřejná prostranství v obcích
- Mateřské a základní školy
___________________________________________________________________________
236/16ZO/2021 - Termíny Rady obce Soběšovice a Zastupitelstva obce Soběšovice pro rok
2022_________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
termíny zasedání Rady obce Soběšovice pro rok 2022, a to takto:
12. 01. 2022
26. 01. 2022
09. 02. 2022
23. 02. 2022
16. 03. 2022
30. 03. 2022
13. 04. 2022

27. 04. 2022
11. 05. 2022
25. 05. 2022
15. 06. 2022
29. 06. 2022
13. 07. 2022
03. 08. 2022

24. 08. 2022
14. 09. 2022
27. 09. 2022
12. 10. 2022
26. 10. 2022

schvaluje
termíny jednání Zastupitelstva obce Soběšovice pro rok 2022, a to takto :
08. 03. 2022 (úterý)
08. 06. 2022 (středa)
07. 09. 2022 (středa)
___________________________________________________________________________
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237/16ZO/2021 - Dotazy a připomínky občanů a zastupitelů________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
dotazy a připomínky občanů obce Soběšovice a členů Zastupitelstva obce
Soběšovice.
ukládá
připravit na příští jednání Zastupitelstva obce Soběšovice návrhy na stanovení
termínu pro změny územního plánu a podmínky pro vyhlášení změnového
řízení územního plánu.
T: 8.3.2022
Z : Rada obce Soběšovice
___________________________________________________________________________

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

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

34
ZÁPIS
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
konaného dne 8.12.2021

