USNESENÍ
77. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 26.1.2022 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

__________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 83/2022
V Soběšovicích dne 27.1.2022
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
77. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 26.1.2022

Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
1131/77/2022 - Kontrola plnění usnesení
1133/77/2022 – p……………… – Kupní smlouva o prodeji pozemku parc. č. 310/23 v k.ú. Horní
Soběšovice ve vlastnictví obce
1134/77/2022 - CETIN a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
1135/77/2022 - C.E.I.S. CZ s.r.o. – Nabídka č. 6/22
1136/77/2022 – p…………………. – Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
1139/77/2022 - ZENCO Plus - Poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a PO
1140/77/2022 - Conseq Funds investiční společnost, a.s. – Investiční nabídka
1141/77/2022 - Galileo Corporation s.r.o. – Elektronická úřední deska
1142/77/2022 - Obec Soběšovice – Oplocení u ZŠ a MŠ
1144/77/2022 - Český rybářský svaz, z.s. – Žádost o individuální dotaci/dar
1145/77/2022 – Žádost o souhlas vlastníka/správce PK na akci Revitalizace území negativně
ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí
„Revitalizace území Těrlické vodní nádrže – cyklostezka – I. etapa“ ETAPA
ODBOČKA SOBĚŠOVICE
Rada obce s c h v a l u j e :
1130/77/2022 - Program 77. schůze Rady obce Soběšovice
1132/77/2022 - p……………… – Smlouva o nájmu hrobového místa
1134/77/2022 - CETIN a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
1135/77/2022 - C.E.I.S. CZ s.r.o. – Nabídka č. 6/22
1136/77/2022 - p……………… – Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
1137/77/2022 - Obec Soběšovice – Závěrečná inventarizační zpráva
1138/77/2022 - Klub Sobíšek, z.s. – Smlouva o poskytnutí dotace
1142/77/2022 - Obec Soběšovice – Oplocení u ZŠ a MŠ
1143/77/2022 - Obec Soběšovice – Platový výměr
1144/77/2022 - Český rybářský svaz, z.s. – Žádost o individuální dotaci/dar
Rada obce s o u h l a s í :
1145/77/2022 – Žádost o souhlas vlastníka/správce PK na akci Revitalizace území negativně
ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí
„Revitalizace území Těrlické vodní nádrže – cyklostezka – I. etapa“ ETAPA
ODBOČKA SOBĚŠOVICE
Rada obce u k l á d á :
1132/77/2022 - p……………… – Smlouva o nájmu hrobového místa
1133/77/2022 - p……………… – Kupní smlouva o prodeji pozemku parc. č. 310/23 v k.ú. Horní
Soběšovice ve vlastnictví obce
1135/77/2022 - C.E.I.S. CZ s.r.o. – Nabídka č. 6/22
1140/77/2022 - Conseq Funds investiční společnost, a.s. – Investiční nabídka
1142/77/2022 - Obec Soběšovice – Oplocení u ZŠ a MŠ
1144/77/2022 - Český rybářský svaz, z.s. – Žádost o individuální dotaci/dar
1145/77/2022 – Žádost o souhlas vlastníka/správce PK na akci Revitalizace území negativně
ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí
„Revitalizace území Těrlické vodní nádrže – cyklostezka – I. etapa“ ETAPA
ODBOČKA SOBĚŠOVICE
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Rada obce p o v ě ř u j e :
1134/77/2022 - CETIN a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
1136/77/2022 - p……………… – Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
1138/77/2022 - Klub Sobíšek, z.s. – Smlouva o poskytnutí dotace
Rada obce d o p o r u č u j e :

1133/77/2022 - p……………… – Kupní smlouva o prodeji pozemku parc. č. 310/23 v k.ú. Horní
Soběšovice ve vlastnictví obce
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USNESENÍ
77. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 26.1.2022
____________________________________________________________________________________
1130/77/2022 - Program 77. schůze Rady obce Soběšovice___________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 77. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 26. 1. 2022
____________________________________________________________________________________
1131/77/2022 - 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
936/63/2021 - Obec Soběšovice – Kotelna v DPS
985/67/2021 - Obec Soběšovice – Studie cestovního ruchu
1069/73/2021 - Obec Soběšovice – Záměr prodeje části pozemku p. č. 310/2 v k.ú.
Horní Soběšovice
1092/74/2021 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Zpráva z kontroly
hospodaření
1096/74/2021 - Obec Soběšovice – Územní plán obce
1127/76/2022 - p……………, p…………… - Návrh na pořízení změny
územního plánu obce Soběšovice – bod 1 a 2
1129/76/2022 - Obec Soběšovice – Strategie rozvoje obce
v y p o u š t í ze sledování splněné úkoly:
1097/74/2021 - Obec Soběšovice – Strategie rozvoje obce
1122/76/2022 - AQUA STAVBY s.r.o. – Žádost
1125/76/2022 - p…………… – Žádost
1126/76/2022 - p……………, p…………… – Žádost o pronájem urnového místa
1127/76/2022 - p……………, p…………… - Návrh na pořízení změny
územního plánu obce Soběšovice – bod 3
____________________________________________________________________________________
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1132/77/2022 - p…………… – Smlouva o nájmu hrobového místa_________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa č. 72/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739 22
Soběšovice čp. 10 a p…………… , bytem …………………….
ukládá
uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa č. 72/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739
22 Soběšovice čp. 10 a p…………… , bytem …………………….
Z: starosta, Popovičová
T: ihned
____________________________________________________________________________________
1133/77/2022 – p………………… – Kupní smlouva o prodeji pozemku parc. č. 310/23 v k.ú. Horní
Soběšovice ve vlastnictví obce_____________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh kupní smlouvy mezi panem ……………., bytem ……. a obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice čp. 10, jejímž předmětem je prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 310/23
v k.ú. Horní Soběšovice o výměře 61 m2 za cenu 57.420 Kč, který vznikl rozdělením
pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 310/2 v k.ú. Horní Soběšovice na základě
geometrického plánu č. 1372-42/2021.
ukládá
předložit na 17. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
Z: starosta
T: 2022
doporučuje
Zastupitelstvu obce Soběšovice schválit
kupní smlouvu mezi panem panem ……………., bytem ……. a obcí Soběšovice, 739
22 Soběšovice čp. 10, jejímž předmětem je prodej nově vzniklého pozemku parc. č.
310/23 v k.ú. Horní Soběšovice o výměře 61 m2 za cenu 57.420 Kč, který vznikl
rozdělením pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 310/2 v k.ú. Horní Soběšovice na
základě geometrického plánu č. 1372-42/2021.
____________________________________________________________________________________

4
USNESENÍ
z 77. schůze Rady obce Soběšovice
konané dne 26.1.2022

1134/77/2022 - CETIN a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti__________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi společností CETIN a.s.,
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň a obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice
čp. 10, jejímž předmětem je umístění podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě – metalické kabely, optické kabely vč. Mikrotrubiček + 2 rozvaděče
SIS1 „Komunikační vedení a zařízení“ v rámci stavby 16010-050443 VPIC Soběšovice,
cyklostezka za cenu 100,- Kč
schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi společností CETIN a.s.,
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň a obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice
čp. 10, jejímž předmětem je umístění podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě – metalické kabely, optické kabely vč. Mikrotrubiček + 2 rozvaděče
SIS1 „Komunikační vedení a zařízení“ v rámci stavby 16010-050443 VPIC Soběšovice,
cyklostezka za cenu 100,- Kč
pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
____________________________________________________________________________________
1135/77/2022 - C.E.I.S. CZ s.r.o. – Nabídka č. 6/22_________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
nabídku č. 6/22 od společnosti C.E.I.S. CZ, s.r.o., Masarykovy sady 51/27, 737 01
Český Těšín jejímž předmětem je cenová nabídka na zpracování projektové
dokumentace „Rekonstrukce kotelny DPS Soběšovice“ za cenu 39.000,- Kč + DPH
schvaluje
nabídku č. 6/22 od společnosti C.E.I.S. CZ, s.r.o., Masarykovy sady 51/27, 737 01
Český Těšín jejímž předmětem je cenová nabídka na zpracování projektové
dokumentace „Rekonstrukce kotelny DPS Soběšovice“ za cenu 39.000,- Kč + DPH
ukládá
zajistit zpracování projektové dokumentace
T: ihned
Z: Starosta
____________________________________________________________________________________
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1136/77/2022 – p………………………. – Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě___________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 19.1.2018 jehož předmětem je změna
v bodu 2 Doba trvání nájmu, odst. 2.1. takto: „Nájem se sjednává na dobu určitou od
1.3.2022 do 31.3.2022
schvaluje
Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 19.1.2018 jehož předmětem je změna v bodu 2
Doba trvání nájmu, odst. 2.1. takto: „Nájem se sjednává na dobu určitou od 1.3.2022 do
31.3.2022
pověřuje
starostu obce podpisem Dodatku č. 2
____________________________________________________________________________________
1137/77/2022 - Obec Soběšovice – Závěrečná inventarizační zpráva___________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku inventarizaci majetku obce Soběšovice ke
dni 31.12.2021.
____________________________________________________________________________________
1138/77/2022 - Klub Sobíšek, z.s. – Smlouva o poskytnutí dotace_____________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice
čp. 10 a Klubem Sobíšek, z.s., 739 22 Soběšovice čp. 10, a to na základě schváleného
rozpočtu obce na rok 2022 ve výši 20.000,- Kč
pověřuje
starostu obce Soběšovice podpisem smlouvy.
____________________________________________________________________________________
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1139/77/2022 - ZENCO Plus - Poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a PO_____
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
nabídku společnosti ZENCO Plus s.r.o., Zemědělská 5295/6, 722 00 Ostrava-Třebovice,
na poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a PO za cenu 18.500,Kč/rok.
____________________________________________________________________________________
1140/77/2022 - Conseq Funds investiční společnost, a.s. – Investiční nabídka___________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
investiční nabídku společnosti Conseq Funds investiční společnost, a.s., Rybná 682/14,
110 05 Praha 1, Staré Město na zhodnocení finančních prostředků obce
ukládá
prověřit možnosti zhodnocování finančních prostředků.
T: ihned
Z: místostarosta
____________________________________________________________________________________
1141/77/2022 - Galileo Corporation s.r.o. – Elektronická úřední deska________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
nabídku společnosti Galileo Corporation s.r.o., Březenská č.p. 4808, 430 04 Chomutov
na:
1.
Pořízení elektronické úřední desky
2.
Pronájem elektronické úřední desky
____________________________________________________________________________________
1142/77/2022 - Obec Soběšovice – Oplocení u ZŠ a MŠ_____________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na

vědomí

návrh řešení dle předložených výkresů zpracované společností ATRIS, s.r.o., Občanská
1116/18, 710 00 Slezská Ostrava
schvaluje
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1. vizuální návrh řešení oplocení u ZŠ a MŠ Soběšovice dle předloženého návrhu
2. plotové pole dle předloženého návrhu s výškou podezdívky 40 cm
ukládá
1. vyžádat cenovou nabídku na projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro
provádění stavby, včetně rozpočtů
2. cenová nabídky bude zpracovaná ve variantním řešení povrchové úpravy plotového
pole
a) pozink
b) pozink + odstín RAL 7006
T: ihned
Z: starosta
____________________________________________________________________________________
1143/77/2022 - Obec Soběšovice – Platový výměr__________________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
platový výměr ředitelce ZŠ a MŠ Soběšovice Mgr. Lucii Michálkové s účinností od
1.1.2022 dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění a Nařízení vlády č.
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Rady obce Soběšovice ze dne
26.1.2022 .
____________________________________________________________________________________
1144/77/2022 - Český rybářský svaz, z.s. – Žádost o individuální dotaci/dar____________________
Rada obce Soběšovice
bere na

vědomí

žádost Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Lučina č.e. 28 o individuální
dotaci /dar obce Soběšovice ve výši 20.000,- Kč na výstavbu nového zázemí rybářů
(klubovna).
schvaluje
dar ve výši 10.000,- Kč na výstavbu nové klubovny (zázemí) rybářů
ukládá
informovat žadatele a vyplatit dar.
T: ihned
Z: starosta, Popovičová
____________________________________________________________________________________
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1145/77/2022 – Žádost o souhlas vlastníka/správce PK na akci Revitalizace území negativně
ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí „Revitalizace
území Těrlické vodní nádrže – cyklostezka – I. etapa“ ETAPA ODBOČKA
SOBĚŠOVICE__________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost o souhlas s projektovou dokumentaci místní úprav provozu pro akci „Revitalizace
území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí
„Revitalizace území Těrlické vodní nádrže – cyklostezka – I. etapa“ ETAPA
ODBOČKA SOBĚŠOVICE
souhlasí
s projektovou dokumentací na akci Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou
vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí „Revitalizace území Těrlické vodní nádrže –
cyklostezka – I. Etapa“ ETAPA ODBOČKA SOBĚŠOVICE
ukládá
zaslat rozhodnutí.
T: ihned
Z: starosta
____________________________________________________________________________________

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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