USNESENÍ
81. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 30.3.2022 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

__________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 241/2022
V Soběšovicích dne 31.3.2022
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
81. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 30.3.2022
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
1184/81/2022 - Kontrola plnění usnesení
1186/81/2022 - Linka bezpečí, z.s. – Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.
1187/81/2022 - GV Elektro Trading, s.r.o. – Smlouva o zřízení věcného břemene
1188/81/2022 – p…………. – Návrh na pořízení změny územního plánu
1192/81/2022 - COAL Events s.r.o. – Žádost o dočasné uzavření silnice
1193/81/2022 - Krizový štáb Moravskoslezského kraje – Informace
1194/81/2022 - p…………. – Žádost o zavedení veřejného osvětlení
1195/81/2022 - Obec Soběšovice – Cenová nabídka na vybavení interiéru sálu
1196/81/2022 - Moravskoslezský kraj – Smlouva o poskytnutí dotace
1197/81/2022 - INNOVA Int. s.r.o. – Cenová nabídka
1198/81/2022 – p……………. – Žádost o vyjádření k PD

Rada obce s c h v a l u j e :
1183/81/2022 - Program 81. schůze Rady obce Soběšovice
1185/81/2022 - YACHTCLUB Baník Ostrava – Žádost o poskytnutí dotace
1186/81/2022 - Linka bezpečí, z.s. – Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.
1187/81/2022 - GV Elektro Trading, s.r.o. – Smlouva o zřízení věcného břemene
1189/81/2022 - p…………. – Smlouva o nájmu hrobového místa
1190/81/2022 - p…………. – Smlouva o nájmu hrobového místa
1191/81/2022 - ZŠ a MŠ Soběšovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace –
Žádost o schválení účetní závěrky
1192/81/2022 - COAL Events s.r.o. – Žádost o dočasné uzavření silnice
1195/81/2022 - Obec Soběšovice – Cenová nabídka na vybavení interiéru sálu
1196/81/2022 - Moravskoslezský kraj – Smlouva o poskytnutí dotace
1197/81/2022 - INNOVA Int. s.r.o. – Cenová nabídka
1199/81/2022 - Obec Soběšovice Rozpočtové opatření č. 3/2022
Rada obce u k l á d á :
1186/81/2022 - Linka bezpečí, z.s. – Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.
1188/81/2022 - p…………. – Návrh na pořízení změny územního plánu
1189/81/2022 - p…………. – Smlouva o nájmu hrobového místa
1190/81/2022 - p…………. – Smlouva o nájmu hrobového místa
1192/81/2022 - COAL Events s.r.o. – Žádost o dočasné uzavření silnice
1193/81/2022 - Krizový štáb Moravskoslezského kraje – Informace
1194/81/2022 - p…………. – Žádost o zavedení veřejného osvětlení
1195/81/2022 - Obec Soběšovice – Cenová nabídka na vybavení interiéru sálu
1197/81/2022 - INNOVA Int. s.r.o. – Cenová nabídka
1198/81/2022 – p…………… – Žádost o vyjádření k PD
Rada obce p o v ě ř u j e :
1185/81/2022 - YACHTCLUB Baník Ostrava – Žádost o poskytnutí dotace
1187/81/2022 - GV Elektro Trading, s.r.o. – Smlouva o zřízení věcného břemene
1196/81/2022 - Moravskoslezský kraj – Smlouva o poskytnutí dotace
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USNESENÍ
81. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 30.3.2022
____________________________________________________________________________________
1183/81/2022 - Program 81. schůze Rady obce Soběšovice___________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 81. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 30. 3. 2022
____________________________________________________________________________________
1184/81/2022 - Kontrola plnění usnesení_________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů vyplývajících z usnesení schválených Radou obce Soběšovice.
t r v á dále na plnění úkolů:
615/51/2017 - Obec Soběšovice – Informativní zpráva o probíhajících akcích
649/44/2020 - Obec Soběšovice – Záměr prodeje části pozemku p. č. 382/2 v k.ú. Pitrov
833/56/2021 - JUDr. Martin Horák, LL.M., MBA – Majetkové vztahy k pozemkům v k.ú.
Soběšovice
926/62/2021 - Firemky s.r.o. – Žádost o odkup pozemku
935/63/2021 - p…………. - Návrh na pořízení změny územního plánu – bod 1,2
985/67/2021 - Obec Soběšovice – Studie cestovního ruchu
1127/76/2022 - p…………., p…………. - Návrh na pořízení změny územního
plánu obce Soběšovice – bod 1 a 2
1140/77/2022 - Conseq Funds investiční společnost, a.s. – Investiční nabídka
1155/78/2022 - Firemky s.r.o. – Žádost o směnu pozemku
1160/79/2022 - Armáda Spásy – Smlouva o spolupráci
1173/80/2022 - KÚ MSK – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
1178/80/2022 - Obec Soběšovice – Architektonická studie pro využití pozemku
parc.č.171/1 v k.ú. Dolní Soběšovice
1179/80/2022 - Obec Soběšovice – Vybavení interiéru kulturního sálu Nová Husarůvka
v y p o u š t í ze sledování splněné úkoly:
1176/80/2022 - Obec Soběšovice – Záměr výpůjčky obecního bytu a pokojů (Ukrajina)
1180/80/2022 - NOVPRO FM, s.r.o. – Žádost o vyjádření ke stavbě a k projektové
dokumentaci
1181/80/2022 - p…………. - Smlouva o nájmu hrobového místa
1182/80/2022 - p…………. - Smlouva o nájmu hrobového místa
____________________________________________________________________________________
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1185/81/2022 - YACHTCLUB Baník Ostrava – Žádost o poskytnutí dotace____________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice čp.
10 a Yachtclubem Baník Ostrava, 739 22 Soběšovice č.ev. 33, a to na základě schváleného
rozpočtu obce na rok 2022 ve výši 10.000,- Kč
pověřuje
starostu obce Soběšovice podpisem smlouvy.
____________________________________________________________________________________
1186/81/2022 - Linka bezpečí, z.s. – Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.___________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost Linky bezpečí, z.s., o finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč na provoz dětské
krizové linky
schvaluje
finanční dar ve výši 1.000,- Kč.
ukládá
vyplatit částku.
Z: starosta, Popovičová
T: ihned
____________________________________________________________________________________
1187/81/2022 - GV Elektro Trading, s.r.o. – Smlouva o zřízení věcného břemene________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8020240/2, Soběšovice,
č.parc. 496/15, smyčka NNK mezi Obcí Soběšovice, Soběšovice čp. 10 a ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, jejímž předmětem je právo Oprávněné
umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na dotčené
nemovitosti, provádět jejich obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Povinné výkon
těchto práv strpět a to za jednorázovou náhradu ve výši 2000,- Kč bez DPH
schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8020240/2, Soběšovice,
č.parc. 496/15, smyčka NNK mezi Obcí Soběšovice, Soběšovice čp. 10 a ČEZ Distribuce,
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a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, jejímž předmětem je právo Oprávněné
umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na dotčené
nemovitosti, provádět jejich obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Povinné výkon
těchto práv strpět a to za jednorázovou náhradu ve výši 2000,- Kč bez DPH
pověřuje
starostu obce podpisem Smlouvy.
____________________________________________________________________________________
1188/81/2022 - p…………. – Návrh na pořízení změny územního plánu________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice, parc. č. 624/8 v k.ú. Horní
Soběšovice navrhovatele p…………., bytem…………….. na plochu smíšená obytná
k výstavbě rodinného domu
ukládá
1. předložit k posouzení návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, parc. 624/8
v k.ú. Horní Soběšovice navrhovatele p…………., bytem…………….. na plochu
smíšená obytná k výstavbě rodinného domu do Komise stavební, životního prostředí
a rekreace Rady obce Soběšovice.
T: 2022
Z: starosta
2. zařadit návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice parc. č. 624/8 v k.ú. Horní
Soběšovice navrhovatele p…………., bytem…………….. na plochu smíšená obytná
k výstavbě rodinného domu s vyjádřením Komise stavební a životního prostředí Rady
obce Soběšovice mezi další navrhovatele změn územního plánu obce Soběšovice
k dalšímu projednání v Zastupitelstvu obce Soběšovice.
T: 9/2022
Z: starosta
3. informovat žadatele o rozhodnutí Rady obce Soběšovice
T: ihned
Z: starosta
____________________________________________________________________________________
1189/81/2022 – p……………………. – Smlouva o nájmu hrobového místa_____________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa č. 52/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739 22
Soběšovice čp. 10 a p…………., bytem……………..
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ukládá
uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa č. 52/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739
22 Soběšovice čp. 10 a p…………., bytem……………..
Z: starosta, Popovičová
T: ihned
____________________________________________________________________________________
1190/81/2022 – p……………… – Smlouva o nájmu hrobového místa__________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa č. 51/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739 22
Soběšovice čp. 10 a p…………., bytem……………..
ukládá
uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa č. 51/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739
22 Soběšovice čp. 10 a p…………., bytem……………..
Z: starosta, Popovičová
T: ihned
____________________________________________________________________________________
1191/81/2022 - ZŠ a MŠ Soběšovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace – Žádost o
schválení účetní závěrky__________________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
1. účetní závěrku ZŠ a MŠ Soběšovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
k 31. 12. 2021 za účetní období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
2. převedení výsledku hospodářské činnosti (zisku) za rok 2021 ve výši 1003 Kč do
rezervního fondu ZŠ a MŠ Soběšovice.
____________________________________________________________________________________
1192/81/2022 - COAL Events s.r.o. – Žádost o dočasné uzavření silnice________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
1. žádost o dočasné uzavření silnice dle předložené mapky ve dnech 22-24.července 2022
z důvodu pořádání letního COAL festivalu 2022.
2. žádost o pronájem části parcel 391/4, 372/2 a 382/2 v k.ú. Pitrov
schvaluje
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1. dočasné uzavření silnice dle mapky v době od 22.7.2022 od 12,00 hod. do 24.7.2022
do 3,00 hod. Po celou dobu pořadatel zajistí nepřetržitý průjezd vozidel IZS.
2. pronájem pozemků ve vlastnictví obce v rozsahu dle předložené mapy. Cena pronájmu
bude stanovena vzájemnou dohodou.
ukládá
informovat žadatele o rozhodnutí rady obce.
Z: starosta
T: ihned
____________________________________________________________________________________
1193/81/2022 - Krizový štáb Moravskoslezského kraje – Informace___________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
informace Krizového štábu Moravskoslezského kraje k místnímu poplatku z pobytu vč.
výkladů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k placení, resp. prominutí placení
poplatků z pobytu, ze psů a za komunální odpad pro uprchlíky z Ukrajiny.
ukládá
připravit návrhy nových Obecně závazných vyhlášek
- o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
- o místním poplatku z pobytu
- o místním poplatku ze psů
s osvobozením od poplatku pro uprchlíky z Ukrajiny
Z: místostarosta
T: 13.4.2022
____________________________________________________________________________________
1194/81/2022 – p……………. – Žádost o zavedení veřejného osvětlení_________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost p…………., bytem…………….. vč. podpisů pěti dalších vlastníků nemovitostí
v této lokalitě, kteří se k této žádosti připojují, o zavedení veřejného osvětlení na
komunikaci od č. p. 165 po č. p. 191 dle předložené mapky
ukládá
1. prověřit stávající inženýrské sítě
2. možnosti rozšíření
Z: starosta
T: 13.4.2022
____________________________________________________________________________________
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1195/81/2022 - Obec Soběšovice – Cenová nabídka na vybavení interiéru sálu___________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
1. cenovou nabídku (CN20220329 Ing. arch. Liškutínová) fy Tomáš Šimský, Rakovecká
558, Řepiště, na vybavení interiéru sálu (závěsy, rolety, opona) na Husarůvce ve výši
371.333,- Kč bez DPH
2. kalkulaci fy Dalibor Kovár, Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky za grafiku, tisk
na samolepící fólii a instalaci ve dvou variantách za cenu a) 67.300 Kč bez DPH,
b) 55.600,- Kč bez DPH
3 cenová nabídka fy Kamil Kudla Truhlářství, Dětmarovice čp. 1416, 735 71
Dětmarovice na truhlářské dodávky a montáže (dveře, obklady) za cenu
a) 211.294,- Kč bez DPH
b) 215.366,- Kč bez DPH
schvaluje
kalkulaci fy Dalibor Kovár, Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky za grafiku, tisk na
samolepící fólii a instalaci ve variantě za cenu 67.300 Kč bez DPH za podmínky zaslání
návrhů motivů samolepící fólie k odsouhlasení před realizací
ukládá
1. zajistit realizaci dle schválené kalkulace fy Dalibor Kovár, Vratimovská 624/11,
Ostrava-Kunčičky za grafiku, tisk na samolepící fólii a instalaci ve variantě za cenu
67.300 bez DPH
2. zajistit další nabídky pro realizaci vybavení interiéru na truhlářské dodávky (dveře,
obklady) a montáže
3. zajistit další nabídky pro realizaci vybavení interiéru závěsy, roletami a oponou
Z:starosta
T: ihned
____________________________________________________________________________________
1196/81/2022 - Moravskoslezský kraj – Smlouva o poskytnutí dotace_________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi
Moravskoslezským krajem, 28. října117, Ostrava a obcí Soběšovice, Soběšovice čp.10,
týkající se poskytnutí neinvestiční dotace v maximální výši 73,31% celkových skutečně
vynaložených nákladů na realizaci projektu Pořízení senzorů a radaru v Soběšovicích,
maximálně však 96.100,- Kč
schvaluje
1.

Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 96.100,- Kč
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2.
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi
Moravskoslezským krajem, 28. října117, Ostrava a obcí Soběšovice, Soběšovice čp.10,
týkající se poskytnutí neinvestiční dotace v maximální výši 73,31% celkových skutečně
vynaložených nákladů na realizaci projektu Pořízení senzorů a radaru v Soběšovicích,
maximálně však 96.100,- Kč
pověřuje
starostu obce podpisem Smlouvy.
____________________________________________________________________________________
1197/81/2022 - INNOVA Int. s.r.o. – Cenová nabídka_______________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
cenovou nabídku společnosti INNOVA Int. s.r.o., na realizaci komplexních služeb
spojených s administrací projektu z „MSK-PORV 2022“ ve výši 10.000,- Kč bez DPH
schvaluje
cenovou nabídku společnosti INNOVA Int. s.r.o., na realizaci komplexních služeb
spojených s administrací projektu z „MSK-PORV 2022“ ve výši 10.000,- Kč bez DPH
ukládá
objednat službu.
Z:starosta
T: ihned
____________________________________________________________________________________
1198/81/2022 – p………………. – Žádost o vyjádření k PD__________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost p…………., bytem…………….. o vyjádření k PD chatového objektu, přístřešku
a zahradního skladu (dodatečné povolení stavby) na parc. č. 105, 154/21, 154/45, 154/42
vše v k. ú. Dolní Soběšovice, dle předložené dokumentace
ukládá
předložit na jednání komisi Stavební, životního prostředí a rekreace.
Z:starosta
T: ihned
____________________________________________________________________________________
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1199/81/2022 - Obec Soběšovice Rozpočtové opatření č. 3/2022______________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2022.
____________________________________________________________________________________

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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