ZÁPIS
19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaného dne 6.6.2018 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 146/2018
V Soběšovicích dne 7.6.2018
Zpracoval : Valošková Petra
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ZÁPIS
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
konaného dne 6.6.2018

ZÁPIS
o průběhu 19. zasedání
Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 6.6.2018
v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích
___________________________________________________________________________
Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice :
12 členů
(listiny přítomných členů ZO a hostů- přílohy zápisu).
Omluveni :
3členové
Zahájení___________________________________________________________________
p. Tomáš Dámek, starosta obce
Zahájil 19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice v 17,03 hod.
Přivítal všechny přítomné zastupitele a hosty a dále sdělil, že 19. 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. Na 19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice je přítomno 13
členů zastupitelstva, 2 zastupitelé jsou omluveni – p. Mgr. Jiřina Sýkorová, p. Ivo Dominík. Ing.
Tomáš Wunsch se dostaví později. Konstatoval tedy, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
p. Tomáš Dámek, starosta obce
Dále upozornil všechny přítomné, že z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice je
pořizován zvukový záznam, který slouží pro potřeby zapisovatele zápisu.
Ing. Ivo Papala, zastupitel obce
Rovněž informoval přítomné, že z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice je
pořizován videozáznam.

1. Schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
program 19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konané dne 6.6.2018.
Dotazy, návrhy, připomínky
p. Tomáš Dámek, starosta obce
Předložil členům zastupitelstva obce návrh programu 19. zasedání ZO Soběšovice a tento
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
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8.
9.
10.
11.
12.

Účetní závěrka Obce Soběšovice k 31. 12. 2017
Závěrečný účet Obce Soběšovice za rok 2017
Informace o investičních akcích
Žádost o prodej pozemku p. č. 443/25 v k.ú. Horní Soběšovice
Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Soběšovice pro volební období
2018 – 2022
13. Stav nemovitosti čp. 271 na p. č. st. 43 „Dřevjenka“
14. Záměr zajištění bezpečnosti v letní sezóně 2018–služby Městské policie
Havířov
15. Dokončení parkoviště nad CA Juhász
16. Změna zastupitele pro územní plánování obce Soběšovice
17. Diskuze a připomínky
18. Návrh usnesení zastupitelstva obce
Závěr.

p. Tomáš Dámek, starosta obce
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto návrhu programu nějaký návrh, připomínku, či dotaz.
p. Radek Uher, zastupitel obce
Dotazoval se Ing. Ivo Papaly, z jakého důvodu je pořizován videozáznam.
Ing. Ivo Papala, zastupitel obce
Sdělil, že videozáznam je pořizován z toho důvodu, aby měli občané možnost se na něj podívat.
p. Radek Uher, zastupitel obce
Vznesl připomínku, že se nejedná pouze o videozáznam, ale i o audiozáznam. Dále se dotazoval,
zda tento záznam bude Ing. Papala zveřejňovat, pokud ano, tak kde.
Ing. Ivo Papala, zastupitel obce
K tomuto sdělil, že ano záznam bude zveřejněn a občané a zastupitelé se před zveřejněním dozví
kde.
-

Probíhá debata ohledně zveřejnění záznamu

p. Tomáš Dámek, starosta obce
Vzhledem k tomu, že již nebyl žádný dotaz, návrh či připomínka, nechal hlasovat o programu
jednání 19. zasedání ZO.
Hlasování o návrhu
Pro :
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

programu:
12
0
0
0
Návrh nebyl přijat

Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e program 19. zasedání Zastupitelstva obce
Soběšovice, konané dne 6.6.2018.
usn.č. 230/19ZO/2018
___________________________________________________________________________
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2. Návrh zapisovatele ZO
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
zapisovatelku pro 19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 6.6.2018 paní
Petru Valoškovou.
Dotazy, návrhy, připomínky
Tomáš Dámek, starosta obce
Starosta obce navrhl zapisovatelku pro 19. zasedání zastupitelstva obce, a to p. Petru
Valoškovou. Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaké jiné návrhy, připomínky, či
námitky ? 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 zapisovatelku pro 19. zasedání Zastupitelstva
obce Soběšovice, konaného dne 6.6.2018 paní Petru Valoškovou.
usn. č. 231/19ZO/2018
___________________________________________________________________________

3. Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
návrhovou komisi pro přípravu usnesení 19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného
dne 6.6.2018, a to ve složení : …………………, ………………, ……………….
Dotazy, návrhy, připomínky
p. Tomáš Dámek, starosta obce
Starosta obce navrhl členy návrhové komise, a to ve složení Karel Mintěl, Ing. Tomáš Wunsch,
p. Václav Zahraj. K tomuto sdělil, že Ing. Tomáš Wunsch přijde s malým zpožděním, ale
zasedání zastupitelstva se zúčastní a tedy nic nebrání tomu, aby byl členem návrhové komise.
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Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaké jiné návrhy, připomínky, či námitky ?
Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
11
Proti:
0
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e návrhovou komisi pro přípravu usnesení 19.
zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 6.6.2018, a to ve složení : Karel
Mintěl, Ing. Tomáš Wunsch, p. Václav Zahraj.
usn. č. 232/19ZO/2018
___________________________________________________________________________

4. Ověřovatelé zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
ověřovatele zápisu 19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice ve složení : …………….…,
Dotazy, návrhy, připomínky
p. Tomáš Dámek, starosta obce
Starosta obce přednesl návrh ověřovatelů zápisu, a to ve složení : p. Radek Siuda a p. Radek
Uher. Dotázal se, zda má někdo k tomuto návrhu nějakou připomínku, námitku, či jiný návrh?
Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, 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 ověřovatele zápisu 19. zasedání Zastupitelstva
obce Soběšovice ve složení : p. Radek Siuda, p. Radek Uher.
usn. č. 233/19ZO/2018
___________________________________________________________________________
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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 7.3.2018.
Dotazy, návrhy, připomínky
p. Tomáš Dámek, starosta obce
K tomuto bodu sdělil, že z 18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice nevyplynuly žádné úkoly
uložené Zastupitelstvem obce Soběšovice. Dotazoval se, zda má někdo nějaký dotaz, návrh 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 b e r e n a v ě d o m í informativní zprávu o úkolech
vyplývajících ze Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 7. 3. 2018.
usn. č. 234/19ZO/2018
___________________________________________________________________________
Na 19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice se dostavil zastupitel Ing. Tomáš Wunsch
Počet přítomných zastupitelů :
Omluveni :

13
2

6. Zpráva o činnosti rady obce za období od 14.3.2018 do 23.5.2018
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti Rady obce Soběšovice v období od 14.3.2018 do 23.5.2018
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Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, místostarosta obce
Seznámil členy zastupitelstva a přítomné s činností rady, a to v období od 14.3.2018 (77. schůze
rady obce) do 23.5.2018 (82. schůze rady obce). Informoval přítomné, jakými nejdůležitějšími
body jednání se rada v tomto období zabývala, jaká stanoviska k jednotlivým bodům přijala a
kolik v tomto období rada přijala celkově usnesení (76 usnesení).
Tomáš Dámek, starosta obce Soběšovice
Poděkoval p. Petru Voznicovi za přednesení zprávy a dotazoval se, zda má k tomuto bodu někdo
nějaký dotaz, návrh, či připomínku ?
p. Miroslav Peřina, občan obce
Dotazoval se na výsadbu stromů a keřů fy Bc. Zdeňka Mutiny na parkoviště nad CK Juhász a
zda se bude realizovat.
Tomáš Dámek, starosta obce Soběšovice
K tomuto sdělil, že rada obce vzala na vědomí pouze rozpočet k této akci. Dále informoval
přítomné, že by na podzim letošního roku měla být vyhlášen dotační titul, do kterého by se
ozelenění parkoviště, tak chatoviště mohla zařadit. Ozelenění se tedy odloží nejspíš o půl roku.
p. Čestmír Kotula
- nehovoří na mikrofon
(Hovořil o zamítnuté žádosti
veselice“ Klubu důchodců)

týkající se poskytnutí slevy za nájem sálu na akci „Májová

Tomáš Dámek, starosta obce Soběšovice
Dotazoval se, zda má někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku : Vzhledem k tomu, že tomu tak
nebylo, 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
obce Soběšovice v období od 14.3.2018 do 23.5.2018

informativní zprávu o činnosti Rady

usn. č. 235/19ZO/2018
___________________________________________________________________________

7. Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
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1. Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 24.5.2018
2. Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 21.5.2018
Dotazy, návrhy, připomínky
Tomáš Dámek, starosta obce
Vyzval předsedy výborů, a to p. Radka Siudu a Ing. Tomáše Wunsche, aby přednesli zprávy
z jednání Kontrolního a Finančního výboru.
p. Radek Siuda, předseda Kontrolního výboru
Přečetl zápis z jednání Kontrolního výboru, kdy informoval přítomné o výsledku kontrol
pokladních operací a stavu pokladny, které byly provedeny dne 18.5.2018 na MŠ a ZŠ
Soběšovice a 21.5.2018 na OÚ Soběšovice se závěrem – bez závad. Dále provedli kontrolu
plnění usnesení na základě předložených zápisů a usnesení z jednání Zastupitelstva obce
Soběšovice č. 18 a Rady obce Soběšovice č. 77-81.
Ing. Tomáš Wunsch, předseda Finančního výboru
Přečetl zápis z jednání Finančního výboru ze dne 21.5.2018 a informoval přítomné o
projednávaných bodech, a to :
Plnění rozpočtu za období 1-4/2018
Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 2/2018
Závěrečný účet obce Soběšovice za rok 2017, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2017
Účetní závěrka obce Soběšovice za rok 2017
Tomáš Dámek, starosta obce
Poděkoval předsedům výborů za přednesení zpráv a dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu
nějaký návrh, dotaz či připomínku ? Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, nechal hlasovat o
návrhu usnesení, který přečetl.
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 24.5.2018
2.Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 21.5.2018
usn. č. 236/19ZO/2018
___________________________________________________________________________
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8. Účetní závěrka obce Soběšovice k 31.12. 2017

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
účetní závěrku obce Soběšovice zpracovanou k 31.12.2017 za účetní období od 1.1.2017 do
31.12.2017.
Dotazy, návrhy, připomínky
Tomáš Dámek, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem, kdy sdělil, že součástí účetní závěrky je rozvaha,
výkaz zisku a ztrát, dále pak závěrečná inventarizační zpráva. Nedílnou součástí je i Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření, kterou provedl Krajský úřad Moravskoslezský kraj se
závěrem, že nebyly zjištěny žádné chyby, či nedostatky.
Dotazoval se, zda má k tomuto bodu někdo ještě nějaký dotaz, návrh, či připomínku ?
Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e účetní závěrku obce Soběšovice zpracovanou
k 31.12.2017 za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017.
usn. č. 237/19ZO/2018
___________________________________________________________________________

9. Závěrečný účet obce Soběšovice za rok 2017

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
závěrečný účet obce Soběšovice za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok
2017 „bez výhrad“.
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Dotazy, návrhy, připomínky
Tomáš Dámek, starosta obce
Seznámil přítomné se závěrečným účtem obce Soběšovice za rok 2017.
Dotazoval se, zda má k tomuto bodu někdo ještě nějaký dotaz, návrh, či připomínku ?
Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e závěrečný účet obce Soběšovice za rok 2017 a
souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2017 „bez výhrad“.
usn. č. 238/19ZO/2018
___________________________________________________________________________

10. Informace o investičních akcích

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o investičních akcích.
Dotazy, návrhy, připomínky
Tomáš Dámek, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem, a to s průběhem jednotlivých investičních akcí cyklostezkou kolem Žermanické přehrady,
- oprava centra obce
- opravy komunikací
- opravy v ZŠ a MŠ Soběšovice
- jednání s vlastníky pozemků pro vedení kanalizace
- Parkoviště nad CK Juhász – úpravy padajícího svahu, ozelenění
p. Rudolf Foukal, zastupitel obce
Vznesl připomínku k opravě centra obce a jejího budoucího vzhledu. Dále sdělil, že doporučil
projektanta, který se v obci rovněž účastnil jednání a tento doporučil nějaké změny v projektové
dokumentaci a vzhledu centra obce. Bohužel na tyto jeho návrhy nebyl brán zřetel. Uvedl příklad
špatné projektové dokumentace, kdy se z chodníku budou občané dívat přes zastávku na objekt
Nové Husarůvky.
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Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
11
Proti:
0
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 informativní zprávu o investičních
akcích.
usn. č. 239/19ZO/2018
___________________________________________________________________________

11. Žádost o prodej pozemku p. č. 443/25 v k. ú. Horní Soběšovice
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
neschvaluje
prodej pozemku p. č. 443/25 v k. ú. Horní Soběšovice
Dotazy, návrhy, připomínky
Tomáš Dámek, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem a tento pozemek parc. č. 443/25 v k.ú. Horní
Soběšovice ukázal všem na mapě. Majitel sousedního pozemku projevil zájem o koupi pozemku
parc. č. 443/25 v k. ú. Horní Soběšovice. Dále sdělil, že již v minulosti žadatel žádal obec
Soběšovice o prodej tohoto pozemku a zastupitelstvo prodej schválilo s omezením doby prodeje.
Bohužel prodej se ze strany žadatele neuskutečnil. Nyní projevil opětovný zájem o koupi. Dále
informoval přítomné o legislativě týkající se prodeje nemovitostí ve vlastnictví obcí.
Dotazoval se, zda má ještě někdo nějaký dotaz, či připomínku ? Vzhledem tomu, že tomu tak
nebylo, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice
Soběšovice

n e s c h v a l u j e prodej pozemku p. č. 443/25 v k. ú. Horní

usn. č. 240/19ZO/2018
___________________________________________________________________________
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12. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Soběšovice pro volební období
2018–2022
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
podle ust. § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Soběšovice do dalšího volebního období na
15 členů.
Dotazy, návrhy, připomínky
Tomáš Dámek, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem, kdy návrh Rady obce Soběšovice je stanovit
počet členů zastupitelstva pro volební období 2018-2020 je 15.
Dotazoval se, zda má ještě někdo nějaký dotaz, či připomínku ? Vzhledem k tomu, že tomu tak
nebylo, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
11
Proti:
1
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e podle ust. § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stanovení počtu členů Zastupitelstva
obce Soběšovice do dalšího volebního období na 15 členů.
usn. č. 241/19ZO/2018
___________________________________________________________________________

13. Stav nemovitosti čp. 271 na parc. č. st. 43 „Dřevjenka“
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
demolici stavby na čp. 271 na p. č. st. 43 v k. ú. Horní Soběšovice „Dřevjenka“ v souladu
s platnými právními předpisy.
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Dotazy, návrhy, připomínky
Tomáš Dámek, starosta obce
Seznámil přítomné se stavem nemovitosti na adrese Soběšovice čp. 271 (Dřevjenka) na parc. č.
st. 43, která je ve vlastnictví obce. Dále sdělil, že vzhledem k velmi neutěšenému stavu této
nemovitosti by mělo zastupitelstvo udělat jednoznačné rozhodnutí, co se s touto nemovitostí
bude dít dál. Rada obce Soběšovice navrhla Zastupitelstvu obce schválit demolici této stavby, a
to v souladu s platnými právními předpisy. Otevřel k tomuto bodu diskusi.
Ing. Ivo Papala, zastupitel obce
K tomuto sdělil, že stavba nemovitosti dnes je výsledkem toho, jakým způsobem se obecní
zastupitelstvo k této nemovitosti před lety postavilo. Dále sdělil, že patřil k těm, kteří se snažili
v minulosti objekt zachránit, případně pořídit repliku této nemovitosti a to z toho důvodu, jelikož
většina historických objektů bylo zatopeno. Dále popisoval, jak se tato nemovitost nechala
v minulosti zchátrat.
Ing. Karel Obluk, zastupitel obce
Ohradil se proti nařčení Ing. Papaly, kdy osvětlil přítomným, jak došlo ke koupi této
nemovitosti. Koupi této nemovitosti zajistil Ing. Papala (jako uvolněný místostarosta obce) a on,
jako bývalý starosta, požadoval po Komisi stavební, životního prostředí, aby navrhli způsob
využití. Bohužel návrh způsobu využití této nemovitosti nebyl na jednání rady obce ani jeden
předložen. Rovněž to bylo nabízeno zahrádkářům, ale taktéž žáden návrh na způsob využití
nevzešel. Dále sdělil, že rovněž komise stavební, životního prostředí a rekreace v níž byli Ing.
Papala a Ing. Peřina členy nechali zpracovat celou studii, jakým způsobem využít cestovní ruch
kolem přehrady v Soběšovicích.
Ještě dodal, že na této nemovitosti byla opravena střecha
Probíhá debata na téma zchátrání stavby na parc. č. st. 43 - „Dřevjenka“, jak k tomu došlo
a proč, jejím využití, dále pak o studii využití cestovního ruchu, cestovním ruchu v obci,
-

hovoří Ing. Papala
hovoří Ing. Peřina

p. Karel Mintěl, zastupitel obce
Upozornil členy zastupitelstva, aby v rámci tohoto bodu nerozvíjeli jiná témata.
Tomáš Dámek, starosta obce
K tomuto sdělil, že by se opravdu mělo zastupitelstvo rozhodnout, jelikož stav objektu je
opravdu neúnosný. Nabádal zastupitele, aby společně vymysleli, nebo dali návrhy, co tam místo
toho bude, zda tam bude replika dřevěnky, nebo něco jiného.
p. Petržela, občan obce
K tomuto sdělil, že stav objektu je opravdu nezachranitelný. Navrhoval by dřevěnku zbourat a
alespoň v první fázi na stejném místě nechat udělat památnou desku s fotografiemi.
Ing. Karel Obluk, zastupitel obce
Pochvalně hovořil o návrhu p. Petržely. Rád by slyšel od Ing. Papaly a Ing. Peřiny, zda s tímto
návrhem souhlasí. Doplnil ještě, že pokud budou hlasovat o demolici stavby, tak za podmínky,
že se tam něco vybuduje, co se dnes navrhne a zahrne do usnesení ke schválení.
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Probíhá debata ohledně návrhu na způsob využití v minulých letech
hovoří :
- p. Radek Uher
- Ing. Ivo Papala
- Ing. Miroslav Peřina
- Radek Uher
- Ing. Ivo Papala
- Ing. Karel Obluk
- Ing. Miroslav Peřina
p. Rudolf Foukal, zastupitel obce
K tomuto sdělil, že se v tomto bodu zdrží hlasování, neboť v této nemovitosti trávil v minulosti
spoustu času, chodil pomáhat s údržbou a má na tu dobu krásné vzpomínky.
Tomáš Dámek, starosta obce
Dotazoval se, zda má ještě někdo nějaký dotaz, či připomínku ? Vzhledem k tomu, že tomu tak
nebylo, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
6
Proti:
1
Zdržel se:
6
Nehlasoval:
0
Návrh nebyl přijat
Zastupitelstvo obce Soběšovice n e p ř i j a l o r o z h o d n u t í ve věci demolice stavby na
čp. 271 na p. č. st. 43 v k. ú. Horní Soběšovice „Dřevjenka“ v souladu s platnými právními
předpisy
___________________________________________________________________________

14. Záměr zajištění bezpečnosti v letní sezóně 2018 – služby Městské policie
Havířov

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
záměr zajištění bezpečnosti v letní sezóně 2018 – služby Městské policie Havířov.
Dotazy, návrhy, připomínky
Tomáš Dámek, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem s tím, že se naskýtají možnosti zajištění
bezpečnosti v Soběšovicích přes letní sezónu 2018 Městskou policií Havířov. Dále sdělil, že zde
bude dojíždět i Policie ČR Hnojník.
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Tomáš Dámek, starosta obce
Dotazoval se, zda má ještě někdo nějaký dotaz, či připomínku ? Vzhledem tomu, že tomu tak
nebylo, 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 zajištění bezpečnosti v letní sezóně
2018 – služby Městské policie Havířov.
usn. č. 242/19ZO/2018
___________________________________________________________________________

15. Dokončení parkoviště nad CA Juhász
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
pověřuje
radu obce podat do příštího veřejného zasedání zastupitelstva obce písemnou zprávu o realizaci
parkoviště nad CA Juhász včetně reklamačního řízení a následných stavebních úprav a
odpovědnosti všech zúčastněných osob při realizaci stavby včetně vyčíslení případných nákladů
na opravu, pokud je bude hradit obec.
Dotazy, návrhy, připomínky
Tomáš Dámek, starosta obce
Otevřel rozpravu k tomuto bodu. Vyzval zastupitele Ing. Papalu, aby seznámil přítomné
s předkládaným materiálem.
Ing. Ivo Papala, zastupitel obce
Přečetl přítomným důvodovou zprávu materiálu a návrh usnesení.
Tomáš Dámek, starosta obce
K tomuto doplnil, že stavba dokončená je. Dále sdělil, že stavbu financovalo Ministerstvo
financí ČR za spoluúčasti Ministerstva průmyslu ČR a byla prováděna za účasti stavebního
dozoru z Ministerstva financí ČR a stavebního dozoru, který poskytla obec. Problémy, které na
stavbě vznikly se reklamovaly. Výsledkem je, že svah byl zmírněn a nyní se bude řešit ozelenění
svahu.
Ing. Karel Obluk, zastupitel obce
Doplnil, že tato stavba byla financována z Revitalizace Moravskoslezského kraje a to 100 %
dotací, obec tedy na realizaci této stavby neplatila žádné finanční prostředky. Výjimkou je
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veřejné osvětlení a ozelenění, které nebylo součástí dotace. Ozelenění měla obec ihned po
dokončení parkoviště realizovat. Takovýto postup byl vybrán na Ministerstvu financí.
K problémům týkajícím se stavby sdělil, že Obec Soběšovice má uzavřeny smlouvy se
zhotoviteli díla, ve kterých je pamatováno na záruku, která neustále běží. Pokud jsou v realizaci
nějaké vady, musí se odstranit.
Ing. Ivo Papala, zastupitel obce
Domnívá se, že stavba není dokončena. Dále sdělil, že dle projektové dokumentace měly být
svahy zpevněny geotextílií a protierozní rohoží na zpevnění svahů. Sdělil, že tyto rohože nebyly
použity a z toho důvodu celý svah ujel. Dále sdělil, že by se mělo ukázat, kdo takovouto stavbu
převzal, kdo vůbec takovouto stavbu nechal projektovat, kdy svahy jsou skoro kolmé a bylo
zcela zřejmé, že takovýto svah ujede. Navíc se domnívá, že svahy zpevněny nebyly a nebyly tam
protierozní rohože, jak bylo projektováno. Domnívá se, že by se měl na to podívat někdo
nezávislý a posoudit celou situaci a říci, kdo je za to zodpovědný.
Ing. Miroslav Peřina, občan obce
K tomuto sdělil, že pokud je vše v pořádku, neměl by být problém tuto stavbu nechat prověřit
nezávislou osobou.
p. Rudolf Foukal, zastupitel obce
Sdělil, že u stavby je velice důležitý stavební deník, který má právní podklad. Dle stavebního
deníku by měl i laik poznat a dohledat tyto věci. Dále hovořil o chybějící protierozní rohoži,
která byla zaplacena a nebyla namontována. Domnívá se, že by se tím měl někdo zabývat, že
zrealizované dílo neodpovídá projektu.
Dotazoval se, zda není problém, v rámci čerpání dotací, změna projektové dokumentace.
-

Probíhá debata na téma, zda změna projektu má vliv na čerpanou dotaci, či ne.

Petr Voznica, místostarosta obce
Dotazoval se Ing. Papaly na návrh usnesení a co si představuje, že by měla písemná zpráva o
realizaci parkoviště obsahovat.
Ing. Ivo Papala, zastupitel obce
K tomuto sdělil, že by měla obsahovat od počátku realizace – kdo schválil realizaci parkoviště,
kdo schválil projekt, kdo to konzultoval s projektantem, kdo to dozoroval, kdo to přejímal. Dále
pak, jak je to s reklamací, kdo podal reklamaci, jak podal reklamaci a jaký je výsledek. Jaký má
vliv změna projektu na čerpání dotace.
Tomáš Dámek, starosta obce
Dotazoval se, zda má k tomuto bodu ještě někdo nějaký návrh, dotaz, či připomínku, vzhledem
k tomu, že tomu tak nebylo, uzavřel rozpravu a přečetl návrh usnesení k tomuto bodu. Poté
nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
5
Proti:
0
Zdržel se:
8
Nehlasoval:
0
Návrh nebyl přijat
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Zastupitelstvo obce Soběšovice n e p ř i j a l o r o z h o d n u t í ve věci pověřit radu obce
k podání písemné zprávy o realizaci parkoviště nad CA Juhász včetně reklamačního řízení a
následných stavebních úprav a odpovědnosti všech zúčastněných osob při realizaci stavby včetně
vyčíslení případných nákladů na opravu, pokud je bude hradit obec, a to do příštího veřejného
zasedání zastupitelstva obce
___________________________________________________________________________

16. Změna zastupitele pro územní plánování obce Soběšovice
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
určuje
jako zastupitele pro územní plánování obce Soběšovice starostu obce p. Tomáše Dámka.
Dotazy, návrhy, připomínky
Tomáš Dámek, starosta obce
K tomuto sdělil, že tento materiál rovněž podával Ing. Ivo Papala a požádal ho, aby seznámil
přítomné s jejím obsahem.
Ing. Ivo Papala, zastupitel obce
Přečetl důvodovou zprávu a návrh usnesení předkládaného materiálu
Dále vysvětlil přítomným důvody pro změnu zastupitele pro územní plánování.
p. Karel Mintěl, zastupitel obce
K tomuto sdělil, že za 4 měsíce jsou komunální volby a nemá smysl měnit zastupitele pro
územní plánování nyní.
Tomáš Dámek, starosta obce
K tomuto sdělil, že v roce 2014 byl zvolen zastupitel pro územní plánování na volební období
2014 -2018.
Ing. Miroslav Peřina, občan obce
K tomuto sdělil, že jsme jediná obec, kde tuto funkci nedělá starosta.
Tomáš Dámek, starosta obce
Dotazoval se, zda má někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku ? Vzhledem k tomu, že nikdo již
neměl žádný dotaz, návrh, či připomínku, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
4
Proti:
3
Zdržel se:
6
Nehlasoval:
0
Návrh nebyl přijat
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Zastupitelstvo obce Soběšovice n e p ř i j a l o r o z h o d n u t í ve věci určit jako
zastupitele pro územní plánování obce Soběšovice starostu obce p. Tomáše Dámka.
___________________________________________________________________________

17. 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
Tomáš Dámek, starosta obce
Otevřel rozpravu k tomuto bodu.
p. Oldřich Petržela, občan obce
Vznesl připomínku, že celou dobu nejsou natřeny výstražné sloupky od SmVaku. Požádal
starostu, zda by se v této věci nemohli na SmVak obrátit.
Tomáš Dámek, starosta obce
K tomuto sdělil, že se již na SmVak v této záležitosti obrátil, SmVak o tomto nedostatku ví,
nemají lidi a až na to přijde řada, tak sloupky natřou. Dále starosta sdělil, že bude v této
záležitost SmVak urgovat.
p. Rudolf Foukal, zastupitel obce
Vznesl připomínku, že pokud by mohl, tak by zrušil zastupitelstvo a nechal by pouze 7-mi
člennou radu. Nabyl totiž dojmu, že to, co si rozhodne rada, tak je dané.
Vrátil se k příspěvku pana Čestmíra Kotuly týkající se neschválení žádosti o snížení nájmu za sál
na akci Májová veselice, kdy on byl jedním z mála, který navrhoval maximální zvýšení všem
spolkům. Bohužel dostali navýšení příspěvku pouze o 10 tis. Kč. Dále sdělil, jaké příspěvky pro
spolky mají v jiných obcích a navrhuje pro spolek důchodců roční příspěvek ve výši 50.000,- Kč
a rada by se tímto mohla zabývat.
p. Radek Uher, zastupitel obce
Vrátil se k tématu oprava parkoviště nad CA Juhasz a dotazoval se p. Foukala, z jakého důvodu
si nevyžádal stavební deník ke kontrole realizace díla. Mohli jsme Vás určit k této kontrole.
Ing. Karel Obluk, zastupitel obce
Uvedl na pravou míru, jak je to se zastupitelstvem a radou, kdy právě bude 7-mi členné
zastupitelstvo a nebyla by rada. Radu v tomto případě zastupuje starosta obce.
Ing. Tomáš Wunsch, zastupitel obce
Vznesl technickou připomínku týkající se opravy parkoviště nad CA Juhász a přístupu ke
stavebnímu deníku, kdy sdělil, že určitě ke stavební dokumentaci a stavebnímu deníku není tak
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jednoduchý přístup. Pokud zastupitelé mají jakékoliv podezření ze spáchání podvodu, dobře ví,
že lze podat trestní oznámení o prošetření.
p. Rudolf Foukal, zastupitel obce
Dotazoval se, jak je to letos s povolením vjezdu kolem přehrady.
Tomáš Dámek, starosta obce
K tomuto sdělil, že povolenky vjezdu již 2 rok nejsou. Celá zóna je zabezpečena dopravními
značkami – jedná se o obytnou zónu, kde platí pravidla silničního provozu. V loňském roce jsme
kladli důraz, aby tam často zajížděla Policie ČR. Letos je nahradí Městská policie Havířov, která
bude řešit veškeré přestupky týkající se obce.
p. Rudolf Foukal, zastupitel obce
Ujistil se, zda jsou závory neustále otevřeny.
Tomáš Dámek, starosta obce
Ano, závory musí být neustále otevřeny. Nesmí být zavřeny a požádal přítomné, kdyby se něco
takového stalo, zda by podali informaci na obci.
Ing. Ivo Papala, zastupitel obce
Navázal na informaci R. Foukala týkající se opravy centra Soběšovic a projektované zastávky,
kdy sdělil, že u občanů vyhrála jiná varianta umístění zastávky, než ta, která byla machinacemi
s hlasy bývalého starosty, do projektu prosazena.
Tomáš Dámek, starosta obce
Dotazoval se, zda má někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku ? Vzhledem k tomu, že nikdo již
neměl žádný dotaz, návrh, či připomínku, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
11
Proti:
0
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 dotazy a připomínky občanů obce
Soběšovice a členů Zastupitelstva obce Soběšovice.
usn. č. 243/19ZO/2018
___________________________________________________________________________
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18. Návrh usnesení zastupitelstva obce
p. Tomáš Dámek, starosta obce
Vyzval člena návrhové komise, aby přečetl přijatá usnesení zastupitelstva obce.
p. Karel Mintěl, zastupitel obce
Přečetl přijatá usnesení na 19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice.
p. Tomáš Dámek, starosta obce
Dotazoval se, zda má někdo nějaké dotazy, námitky, či připomínky ? Vzhledem k tomu, že nikdo
neměl námitky ani připomínky k přijatým usnesení a vzhledem k tomu, že byl vyčerpán celý
program 19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice a nejsou již žádné další dotazy, návrhy či
připomínky, ukončil 19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice v 19:03 hod.
___________________________________________________________________________
Zapsala : Petra Valošková

Ověřili správnost zápisu ověřovatelé
19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice:
p. Radek Siuda, v.r.
zastupitel obce
Radek Uher, v.r.
zastupitel obce
Předseda návrhové komise:
Karel Mintěl, v.r.
zastupitel obce

Tomáš D á m e k, v.r.
starosta obce

Petr V o z n i c a, v.r.
místostarosta obce
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USNESENÍ
19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaného dne 6.6.2018 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 146/2018
V Soběšovicích dne 7.6.2018
Zpracoval : Valošková Petra
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Přehled přijatých usnesení
19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konané dne 6.6.2018

________________________________________________________________
230/19ZO/2018 – Schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
231/19ZO/2018 – Návrh zapisovatele ZO
232/19ZO/2018 – Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO
233/19ZO/2018 – Ověřovatelé zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
234/19ZO/2018 – Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání ZO
235/19ZO/2018 – Zpráva o činnosti rady obce za období od 14.3.2018 do 23.5.2018
236/19ZO/2018 – Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního
237/19ZO/2018 – Účetní závěrka obce Soběšovice k 31.12. 2017
238/19ZO/2018 – Závěrečný účet obce Soběšovice za rok 2017
239/19ZO/2018 – Informace o investičních akcích
240/19ZO/2018 – Žádost o prodej pozemku p. č. 443/25 v k. ú. Horní Soběšovice
241/19ZO/2018 – Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Soběšovice pro volební
období 2018–2022
242/19ZO/2018 - Záměr zajištění bezpečnosti v letní sezóně 2018 – služby Městské
policie Havířov
243/19ZO/2018 - Dotazy a připomínky občanů a zastupitelů
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USNESENÍ

19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konané dne 6.6.2018
___________________________________________________________________________
230/19ZO/2018 – Schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice_____
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
program 19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne
6.6.2018.
_________________________________________________ ___________________________
231/19ZO/2018 – Návrh zapisovatele ZO__________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
zapisovatelku pro 19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne
6.6.2018 paní Petru Valoškovou.
____________________________________________________________________________
232/19ZO/2018 – Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO_________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
návrhovou komisi pro přípravu usnesení 19. zasedání Zastupitelstva obce
Soběšovice, konaného dne 6.6.2018, a to ve složení :
Karel Mintěl
Ing. Tomáš Wunsche
Václav Zahraj
____________________________________________________________________________
233/19ZO/2018 – Ověřovatelé zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice______
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
ověřovatele zápisu 19. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
ve složení : Radek Siuda, Radek Uher
____________________________________________________________________________
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234/19ZO/2018 – 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 7. 3. 2018.
___________________________________________________________________________
235/19ZO/2018 – Zpráva o činnosti rady obce za období od 14.3.2018 do 23.5.2018____
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti Rady obce Soběšovice v období od 14.3.2018
do 23.5.2018
____________________________________________________________________________
236/19ZO/2018 – Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního_________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
1. zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze
dne 24.5.2018
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze
dne 21.5.2018
____________________________________________________________________________
237/19ZO/2018 – Účetní závěrka obce Soběšovice k 31.12. 2017_______________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
účetní závěrku obce Soběšovice zpracovanou k 31.12.2017 za účetní období
od 1.1.2017 do 31.12.2017.
____________________________________________________________________________
238/19ZO/2018 – Závěrečný účet obce Soběšovice za rok 2017________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
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závěrečný účet obce Soběšovice za rok 2017 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2017 „bez výhrad“.
____________________________________________________________________________
239/19ZO/2018 – Informace o investičních akcích__________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o investičních akcích.
____________________________________________________________________________
240/19ZO/2018 – Žádost o prodej pozemku p. č. 443/25 v k. ú. Horní Soběšovice________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
neschvaluje
prodej pozemku p. č. 443/25 v k. ú. Horní Soběšovice
____________________________________________________________________________
241/19ZO/2018 – Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Soběšovice pro volební
období 2018–2022______________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
podle ust. § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů stanovení počtu členů Zastupitelstva obce
Soběšovice do dalšího volebního období na 15 členů.
____________________________________________________________________________
242/19ZO/2018 - Záměr zajištění bezpečnosti v letní sezóně 2018 – služby Městské policie
Havířov_______________________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
záměr zajištění bezpečnosti v letní sezóně 2018 – služby Městské policie
Havířov.
____________________________________________________________________________
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243/19ZO/2018 - Dotazy a připomínky občanů a zastupitelů_________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
dotazy a připomínky občanů obce Soběšovice a členů Zastupitelstva obce
Soběšovice.
___________________________________________________________________________

Tomáš D á m e k, v.r.
starosta obce

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

___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice n e p ř i j a l o rozhodnutí ve věci schválení demolice stavby na čp. 271 na p. č. st.
43 v k. ú. Horní Soběšovice „Dřevjenka“ v souladu s platnými právními předpisy.
Zastupitelstvo obce Soběšovice n e p ř i j a l o rozhodnutí ve věci pověřit radu obce k podání písemné zprávy o
realizaci parkoviště nad CA Juhász včetně reklamačního řízení a následných stavebních úprav a odpovědnosti všech
zúčastněných osob při realizaci stavby včetně vyčíslení případných nákladů na opravu, pokud je bude hradit obec, a
to do příštího veřejného zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Soběšovice n e p ř i j a l o rozhodnutí ve věci určit jako zastupitele pro územní plánování
obce Soběšovice starostu obce p. Tomáše Dámka.
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