ZÁPIS
5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaného dne 11.9.2019 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 576/2019
V Soběšovicích dne 12.9.2019
Zpracoval : Valošková Petra
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ZÁPIS
o průběhu 5. zasedání
Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 11.9.2019
v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích
___________________________________________________________________________
Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice :
13 členů
(listiny přítomných členů ZO a hostů- přílohy zápisu).
Omluveni z celého jednání :
2 členové
Zahájení___________________________________________________________________
Petr Voznica, starosta obce
Zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice v 17,01 hod.
Přivítal všechny přítomné zastupitele a hosty a dále sdělil, že 5. 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.
Na 5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice je přítomno 13 členů zastupitelstva, 2 zastupitelé
jsou omluveni. Konstatoval tedy, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

1. Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
program 5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 11.9.2019.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Předložil členům zastupitelstva obce návrh programu 5. 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. Rozpočtové opatření č. 7/2019
9. Podmíněná smlouva o koupi nemovitých věcí
10. Územní plán obce Soběšovice – Návrhy na změnu
11. Stížnost na porušování OZV č. 1/2008
12. Prodej pozemků v k. ú. Pitrov
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13. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání, odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Soběšovice
14. Informace o probíhajících akcích
15. Diskuse a připomínky
16. Návrh usnesení zastupitelstva obce
Závěr

Petr Voznica, starosta obce
Navrhl rozšíření programu o bod s názvem Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, a to
jako bod s číslem 15. Zároveň vysvětlil, že tento materiál přišel až po distribuci materiálu pro 5.
zasedání zastupitelstva obce. Dále navrhl rozšíření bodu s názvem Územní plán obce Soběšovice
– Návrhy na změnu, a to o navrhovatele Josefa Zouhara a Janu Krainovou. 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 rozšíření programu o bod
15. s názvem Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady a rozšíření bodu č. 10 o navrhovatele
Josefa Zouhara a Janu Krainovou.
Hlasování o rozšíření programu a rozšíření bodu :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Petr Voznica, starosta obce
Nechal hlasovat o programu jednání , včetně schváleného rozšíření.
Hlasování o programu jednání :
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 rozšířený program 5. zasedání Zastupitelstva
obce Soběšovice, konaného dne 11.9.2019.
usn. č. 62/5ZO/2019
___________________________________________________________________________

2. Návrh zapisovatele
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
zapisovatelku pro 5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 11.9.2019 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 :
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 zapisovatelku pro 5. zasedání Zastupitelstva
obce Soběšovice, konaného dne 11.9.2019 paní Petru Valoškovou.
usn. č. 63/5ZO/2019
_____________________________________________________________________________

3. Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
návrhovou komisi pro přípravu usnesení 5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného
dne 11.9.2019, a to ve složení :
Mgr. Michael Sýkora, p. Veronika Kubíčková, Bc. Marek Pavlok
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Sdělil, že navrženi členové návrhové komise jsou : Mgr. Michael Sýkora, p. Veronika
Kubíčková, Bc. Marek Pavlok
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 :
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 návrhovou komisi pro přípravu usnesení 5.
zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 11.9.2019, a to ve složení :
Mgr. Michael Sýkora, p. Veronika Kubíčková, Bc. Marek Pavlok
usn. č. 64/5ZO/2019
_____________________________________________________________________________

4. Ověřovatelé zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
určuje
ověřovatele zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 11.9.2019 ve
složení : p. Radek Siuda, Bc. Natálie Dominíková
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Sdělil, že navrženi ověřovatelé zápisu jsou : p. Radek Siuda, Bc. Natálie Dominíková
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 :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice u r č u j e ověřovatele zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva
obce Soběšovice, konaného dne 11.9.2019 ve složení : p. Radek Siuda, Bc. Natálie Dominíková
usn. č. 65/5ZO/2019
_____________________________________________________________________________
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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 12. 6.
2019
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.
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 informativní zprávu o úkolech
vyplývajících ze Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 12.6. 2019
usn. č. 66/5ZO/2019
___________________________________________________________________________

6. Zpráva o činnosti Rady obce Soběšovice za období od 12.6.2019 – 28.8.2019
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti Rady obce Soběšovice v období od 12.6.2019 – 28.8.2019
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Předal slovo místostarostovi obce p. Tomáši Dámkovi.
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p. Tomáš Dámek, místostarosta obce
Seznámil členy zastupitelstva a přítomné s činností rady, a to v období od 4. zasedání
Zastupitelstva obce Soběšovice. V tomto období proběhlo 5 schůzí Rady obce Soběšovice a
přijala celkově 89 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, jaká stanoviska k jednotlivým bodům přijala.
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 :
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 informativní zprávu o činnosti Rady
obce Soběšovice v období od 12.6.2019 – 28.8.2019
usn. č. 67/5ZO/2019
___________________________________________________________________________

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 5.9.2019
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze
dne 26.8.2019
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Požádal předsedu Kontrolního výboru p. Radka Siudu, aby přednesl zprávu.
p. Radek Siuda, předseda Kontrolního výboru
Informoval o jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice, které proběhlo dne
5.9.2019. Kontrola pokladních operací proběhla na OÚ dne 28.8.2019 s výsledkem bez závad.
Byla rovněž provedena kontrola plnění usnesení, a to z jednání Zastupitelstva obce Soběšovice
č. 4 a Rady obce Soběšovice č. 15-21. Kontrolní výbor neshledal žádné nesrovnalosti v evidenci
a plnění úkolů.
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Petr Voznica, starosta obce
Poděkoval předsedovi Kontrolního výboru za přednesení zprávy a požádal předsedu Finančního
výboru - p. Veroniku Kubíčkovou, aby přednesla zprávu.
p. Veronika Kubíčková, předsedkyně Finančního výboru
Informovala o jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice, které proběhlo dne
26.8.2019. Na tomto jednání Finanční výbor projednával a byl seznámen s :
Plněním rozpočtu – rozpočtové období 1-7/2019, přehledem přijatých daní 1-7/2019,
rozpočtovými opatřeními č. 4/2019, 5/2019 a 6/2019 a návrhem rozpočtového opatření č.
7/2019. Seznámila přítomné s jednotlivými projednávanými body.
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.
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 5.9.2019
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 26.8.2019
usn. č. 68/5ZO/2019
_____________________________________________________________________________

8. Rozpočtové opatření č. 7/2019
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
rozpočtové opatření č. 7/2019
v příjmech zvýšení o
ve výdajích zvýšení o
financování zvýšení o

410.000,- Kč
2.080.000,- Kč
1.670.000,- Kč

Dotazy, návrhy, připomínky
K tomuto sdělil, že o tomto rozpočtovém opatření již hovořila předsedkyně Finančního výboru 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 návrhu
usnesení, který přečetl.
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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
v příjmech zvýšení o
ve výdajích zvýšení o
financování zvýšení o

s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 7/2019
410.000,- Kč
2.080.000,- Kč
1.670.000,- Kč

usn. č. 69/5ZO/2019
_____________________________________________________________________________

9. Podmíněná smlouva o koupi nemovitých věcí
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
podmíněnou smlouvu o koupi nemovitých věcí mezi Petrem Skrlou, Varšavská 516/19, Praha 2
– Vinohrady, PSČ 120 00 a Obcí Soběšovice, Soběšovice 10, PSČ 739 38 za podmínky
provedení úprav smlouvy v části týkající se přílohy č. 2 o doplnění pozemku parc. č. 243/1 a
v čl. 9.1., první odrážka a poslední odrážka tak, že v první odrážce bude konstatováno, že
prodávající závazek podat návrh na změnu územního plánu řádně a včas splnil a v poslední
odrážce bude provedeno doplnění o pozemek parc. č. 243/1.
Dotazy, návrhy, připomínky
p. Petr Voznica, Starosta obce
Informoval občany o zájmu obce koupit pozemky u bývalého areálu Dukla a jeho přilehlých
pozemků. Dále přivítal JUDr. Pyšného, který za obec jednal s prodejcem nemovitostí a zodpoví i
případné dotazy.
Dále sdělil, že v době přípravy materiálu pro jednání Zastupitelstva obce obdrželi od prodejce
špatnou smlouvu a provedení úprav ve smlouvě bylo přesně specifikováno v návrhu usnesení.
Dnes již obdrželi upravenou smlouvu dle požadavků obce a dohod mezi obcí a prodávajícím,
z toho důvodu navrhuje vypustit tyto úpravy z návrhu na usnesení.
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 upraveném návrhu usnesení bez podmínek úprav ve smlouvě:
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
9
ZÁPIS
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
konaného dne 11.9.2019

p. Petr Voznica, Starosta obce
Rozloučil se s JUDr. Pyšným.
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e podmíněnou smlouvu o koupi nemovitých
věcí mezi Petrem Skrlou, Varšavská 516/19, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00 a Obcí
Soběšovice, Soběšovice 10, PSČ 739 38
usn. č. 70/5ZO/2019
___________________________________________________________________________

10. Územní plán obce Soběšovice – Návrhy na změnu

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
1. způsob hlasování a to o jednotlivých návrzích na změnu územního
plánu samostatně
2. návrh na změnu Územního plánu obce Soběšovice navrhovatele:
a)
Stanislav Hrabec, Zdeněk Hrabec
b)
Jiří Uher
c)
Petr Skrla
neschvaluje
návrhy na změnu Územního plánu obce Soběšovice navrhovatelům:
a)
Andělín Olšák
b)
Roman Tříska
c)
Jana a Vlastimil Těhanovi
d)
Janis Dzimas
e)
Vratislav Weisser
f)
Iveta a Radim Hanzelkovi
g)
Emma Kubášková, Jana Skoczová
h)
Radim Majer
i)
Nikol Filsáková
j)
Tomáš Hladík
k)
Petr Vaníček
l)
Taťána Glacnerová
m)
Lukáš Školoud
n)
Jiří Cienciala
o)
Josef Majer
p)
Josef Zouhar a Jana Krainová
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Dotazy, návrhy, připomínky
p. Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že obec Soběšovice obdržela 18 návrhů na změnu Územního plánu obce.
Dále sdělil, že všechny návrh byly projednány v Radě obce Soběšovice, Komisi stavební,
životního prostředí a pořizovatelem změny, a to Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem
územního plánování. Zastupitelé obce mají ve svých materiálech mapy se zákresy všech
pozemků, včetně tabulky jednotlivých vyjádření.
Vzhledem k tomu, že návrhů je hodně, navrhuje hlasovat o každém návrhu na změnu
samostatně. Dotazoval se, zda má někdo jiný návrh ? Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo,
nechal hlasovat o způsobu hlasování.
Hlasování o způsobu hlasování - samostatně:
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
p. Petr Voznica, starosta obce
Prvním navrhovatelem změny je p. Andělín Olšák
Přečetl návrh rady obce Soběšovice, zprávu Komise stavební životního prostředí a rekreace a
vyjádření pořizovatele změny ÚP Magistrátu města Frýdek-Místek s návrhem n e s c h v á l i t.
Tomáš Dámek, místostarosta obce dotčené pozemky ukazoval přítomným na mapě obce.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký dotaz, návrh, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že tomu tak nebylo, nechal hlasovat o návrhu neschválit.
Hlasování o návrhu usnesení - Andělín Olšák, návrh neschválit:
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
p. Petr Voznica, starosta obce
Dalším navrhovatelem změny je p. Roman Tříska
Přečetl návrh rady obce Soběšovice, zprávu Komise stavební životního prostředí a rekreace a
vyjádření pořizovatele změny ÚP Magistrátu města Frýdek-Místek s návrhem n e s c h v á l i t.
Tomáš Dámek, místostarosta obce dotčené pozemky ukazoval přítomným na mapě obce.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký dotaz, návrh, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že tomu tak nebylo, nechal hlasovat o návrhu neschválit.
Hlasování o návrhu usnesení - Roman Tříska, návrh neschválit:
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
p. Petr Voznica, starosta obce
Dalším navrhovatelem změny jsou manželé p. Jana a p. Vlastimil Těhanovi
Přečetl návrh rady obce Soběšovice, zprávu Komise stavební životního prostředí a rekreace a
vyjádření pořizovatele změny ÚP Magistrátu města Frýdek-Místek s návrhem n e s c h v á l i t.

11
ZÁPIS
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
konaného dne 11.9.2019

Tomáš Dámek, místostarosta obce dotčené pozemky ukazoval přítomným na mapě obce.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký dotaz, návrh, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že tomu tak nebylo, nechal hlasovat o návrhu neschválit.
Hlasování o návrhu usnesení - Jana a Vlastimil Těhanovi- neschválit :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
p. Petr Voznica, starosta obce
Dalším navrhovatelem změny je p. Janis Dzimas
Přečetl návrh rady obce Soběšovice, zprávu Komise stavební životního prostředí a rekreace a
vyjádření pořizovatele změny ÚP Magistrátu města Frýdek-Místek s návrhem n e s c h v á l i t.
Tomáš Dámek, místostarosta obce dotčené pozemky ukazoval přítomným na mapě obce.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký dotaz, návrh, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že tomu tak nebylo, nechal hlasovat o návrhu neschválit.
Hlasování o návrhu usnesení – Janis Dzimas - neschválit:
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
p. Petr Voznica, starosta obce
Dalšími navrhovateli změny jsou p. Hrabec Stanislav, p. Hrabec Zdeněk
Přečetl návrh rady obce Soběšovice, zprávu Komise stavební životního prostředí a rekreace a
vyjádření pořizovatele změny ÚP Magistrátu města Frýdek-Místek s návrhem s c h v á l i t.
Tomáš Dámek, místostarosta obce dotčené pozemky ukazoval přítomným na mapě obce.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký dotaz, návrh, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že tomu tak nebylo, nechal hlasovat o návrhu schválit.
Hlasování o návrhu usnesení – Hrabec S., Hrabec, Z. - schválit:
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
p. Petr Voznica, starosta obce
Dalším navrhovatelem změny je p. Vratislav Weisser
Přečetl návrh rady obce Soběšovice, zprávu Komise stavební životního prostředí a rekreace a
vyjádření pořizovatele změny ÚP Magistrátu města Frýdek-Místek s návrhem n e s c h v á l i t.
Tomáš Dámek, místostarosta obce dotčené pozemky ukazoval přítomným na mapě obce.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký dotaz, návrh, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že tomu tak nebylo, nechal hlasovat o návrhu neschválit.
Hlasování o návrhu usnesení – Vratislav Weisser - neschválit :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
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p. Petr Voznica, starosta obce
Dalším navrhovatelem změny jsou p. Iveta a p. Radim Hanzelkovi
Přečetl návrh rady obce Soběšovice, zprávu Komise stavební životního prostředí a rekreace a
vyjádření pořizovatele změny ÚP Magistrátu města Frýdek-Místek s návrhem n e s c h v á l i t.
Tomáš Dámek, místostarosta obce dotčené pozemky ukazoval přítomným na mapě obce.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký dotaz, návrh, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že tomu tak nebylo, nechal hlasovat o návrhu neschválit.
Hlasování o návrhu usnesení – I. a R. Hanzelkovi - neschválit :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
p. Petr Voznica, starosta obce
Dalším navrhovatelem změny jsou p. Emma Kubášková, p. Jana Skoczová
Přečetl návrh rady obce Soběšovice, zprávu Komise stavební životního prostředí a rekreace a
vyjádření pořizovatele změny ÚP Magistrátu města Frýdek-Místek s návrhem n e s c h v á l i t.
Tomáš Dámek, místostarosta obce dotčené pozemky ukazoval přítomným na mapě obce.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký dotaz, návrh, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že tomu tak nebylo, nechal hlasovat o návrhu neschválit.
Hlasování o návrhu usnesení – Ema Kubášková, Jana Skoczová - neschválit:
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
p. Petr Voznica, starosta obce
Dalším navrhovatelem změny je p. Radim Majer
Přečetl návrh rady obce Soběšovice, zprávu Komise stavební životního prostředí a rekreace a
vyjádření pořizovatele změny ÚP Magistrátu města Frýdek-Místek s návrhem n e s c h v á l i t.
Tomáš Dámek, místostarosta obce dotčené pozemky ukazoval přítomným na mapě obce.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký dotaz, návrh, či připomínku ?
Ing. Ivo Papala, zastupitel obce, člen Komise stavební, životního prostředí a rekreace
Sdělil přítomným, jakým způsobem Komise stavební, životního prostředí a rekreace postupovala
při posuzování jednotlivých návrhů.
p. Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký dotaz, návrh, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že tomu tak nebylo, nechal hlasovat o návrhu neschválit.
Hlasování o návrhu usnesení – Radim Majer, neschválit :
Pro :
6
Proti:
5
Zdržel se:
2
Nehlasoval:
0
Návrh nebyl přijat
Nebylo přijato usnesení
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p. Petr Voznica, starosta obce
Dalším navrhovatelem změny je p. Nikol Filsáková.
Přečetl návrh rady obce Soběšovice, zprávu Komise stavební životního prostředí a rekreace a
vyjádření pořizovatele změny ÚP Magistrátu města Frýdek-Místek s návrhem n e s c h v á l i t.
Tomáš Dámek, místostarosta obce dotčené pozemky ukazoval přítomným na mapě obce.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký dotaz, návrh, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že tomu tak nebylo, nechal hlasovat o návrhu neschválit.
Hlasování o návrhu usnesení – Nikol Filsáková, neschválit:
Pro :
8
Proti:
0
Zdržel se:
5
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
p. Petr Voznica, starosta obce
Dalším navrhovatelem změny je p. Tomáš Hladík
Přečetl návrh rady obce Soběšovice, zprávu Komise stavební životního prostředí a rekreace a
vyjádření pořizovatele změny ÚP Magistrátu města Frýdek-Místek s návrhem n e s c h v á l i t.
Tomáš Dámek, místostarosta obce dotčené pozemky ukazoval přítomným na mapě obce.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký dotaz, návrh, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že tomu tak nebylo, nechal hlasovat o návrhu neschválit.
Hlasování o návrhu usnesení – Tomáš Hladík, neschválit :
Pro :
10
Proti:
0
Zdržel se:
3
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
p. Petr Voznica, starosta obce
Dalším navrhovatelem změny je p. Petr Vaníček
Přečetl návrh rady obce Soběšovice, zprávu Komise stavební životního prostředí a rekreace a
vyjádření pořizovatele změny ÚP Magistrátu města Frýdek-Místek s návrhem n e s c h v á l i t.
Tomáš Dámek, místostarosta obce dotčené pozemky ukazoval přítomným na mapě obce.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký dotaz, návrh, či připomínku ?
p. Miroslav Foukal, zastupitel obce
K tomuto návrhu na změnu sdělil, že dle vyjádření pořizovatele 2 parcely, jako biokoridor stačí a
tedy nevidí důvod, proč p. Vaníčkovi nevrátit pozemky tak, jak je měl původně. Táhne se to již 7
let a domnívá se, že by bylo férové vrátit p. Vaníčkovi to, co mu bylo vzato.
Ing. Ivo Papala, zastupitel obce
K této věci sdělil, že panu Vaníčkovi nikdo nic nevzal, pouze se tam schválil biokoridor. Dále
hovořil o biokoridoru, přečetl vyjádření pořizovatele, dále pak hovořil o minimálních a
maximálních rozměrech biokoridoru v obci, vysvětlil význam biokoridoru a co se může a
nemůže na pozemku zařazeného do biokoridoru.
p. Miroslav Foukal, zastupitel obce
Vznesl připomínku, že p. Vaníček nikde nezmiňuje, že by to chtěl prodat, jako stavební
pozemky. Dále sdělil, že pokud se zastupitelé obávají, že by poté žádal převod na těchto
pozemků na stavební parcely, tak zde jsou od toho zastupitelé, aby takovouto další změnu
neschválili. Jedná se zde pouze o uvedení pozemků ve stav, jaký byl před schválením těchto
pozemků do biokoridoru.
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Ing. Ivo Papala, zastupitel obce
K tomuto sdělil, že na pozemcích, které jsou v biokoridoru, se dá normálně hospodařit. Dále
k tomu sdělil, že není pravda, že pozemky pana Vaníčka byly převedeny do biokoridoru bez
vědomí majitele, což není pravda. Ve svých návrzích nikdy nenapsal jediný relevantní důvod
proč to chce změnit z této současné zóny ochrany přírody a krajiny na zemědělskou krajinu. To
není důvod. Dále vysvětlil, že v minulosti proběhlo schválení biokoridoru dle zákona, a to
vyvěšením – veřejnou vyhláškou. Majitelé jednotlivých pozemků se neobesílají. I kdyby pan
Vaníček na jednání byl přítomen, neměl hlasovací právo a biokoridor by tam byl tak, či tak.
-

Probíhá diskuse na toto téma, další diskutující p. Bártek Miroslav, Ing. Ivo Papala,

p. Miroslav Foukal, zastupitel obce
- Navrhuje změnu usnesení, a to s c h v a l u j e.
p. Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má k tomuto bodu někdo nějaký návrh, dotaz, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že tomu tak nebylo, nechal hlasovat o návrhu p. Miroslava Foukala schvaluje..
Hlasování o návrhu usnesení – Ing. Petr Vaníček - schvaluje:
Pro :
6
Proti:
5
Zdržel se:
2
Nehlasoval:
0
Návrh nebyl přijat
p. Petr Voznica, starosta obce
Vzhledem k tomu, že tento návrh nebyl přijat, nechal hlasovat o původním návrhu neschvaluje.
Hlasování o návrhu usnesení – Ing. Petr Vaníček - neschvaluje:
Pro :
5
Proti:
6
Zdržel se:
2
Nehlasoval:
0
Návrh nebyl přijat
Nebylo přijato usnesení
p. Petr Voznica, starosta obce
Další navrhovatelkou změny je p. Taťána Glacnerová
Přečetl návrh rady obce Soběšovice, zprávu Komise stavební životního prostředí a rekreace a
vyjádření pořizovatele změny ÚP Magistrátu města Frýdek-Místek s návrhem n e s c h v á l i t.
Tomáš Dámek, místostarosta obce dotčené pozemky ukazoval přítomným na mapě obce.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký dotaz, návrh, či připomínku ?
Hlasování o návrhu usnesení – Taťána Glacnerová - neschvaluje:
Pro :
8
Proti:
0
Zdržel se:
5
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
p. Petr Voznica, starosta obce
Dalším navrhovatelem změny je p. Lukáš Školoud
Přečetl návrh rady obce Soběšovice, zprávu Komise stavební životního prostředí a rekreace a
vyjádření pořizovatele změny ÚP Magistrátu města Frýdek-Místek s návrhem n e s c h v á l i t.
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Tomáš Dámek, místostarosta obce dotčené pozemky ukazoval přítomným na mapě obce.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký dotaz, návrh, či připomínku ?
Hlasování o návrhu usnesení – Lukáš Školoud – neschválit :
Pro :
10
Proti:
0
Zdržel se:
3
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
p. Petr Voznica, starosta obce
Dalším navrhovatelem změny je p. Jiří Cienciala
Přečetl návrh rady obce Soběšovice, zprávu Komise stavební životního prostředí a rekreace a
vyjádření pořizovatele změny ÚP Magistrátu města Frýdek-Místek s návrhem n e s c h v á l i t.
Tomáš Dámek, místostarosta obce dotčené pozemky ukazoval přítomným na mapě obce.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký dotaz, návrh, či připomínku ?
Hlasování o návrhu usnesení – Jiří Cienciala - neschválit :
Pro :
10
Proti:
0
Zdržel se:
3
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
p. Petr Voznica, starosta obce
Dalším navrhovatelem změny je Ing. Josef Majer
Přečetl návrh rady obce Soběšovice, zprávu Komise stavební životního prostředí a rekreace a
vyjádření pořizovatele změny ÚP Magistrátu města Frýdek-Místek s návrhem n e s c h v á l i t.
Tomáš Dámek, místostarosta obce dotčené pozemky ukazoval přítomným na mapě obce.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký dotaz, návrh, či připomínku ?
Ing. Josef Majer, občan obce
K tomuto stanovisku ze strany pořizovatele Magistrátu města Frýdku-Místku vznesl připomínku,
a to že pozemek leží v ochranném pásu lesa.
p. Petr Voznica, starosta obce
Vysvětlil, kde leží ochranný pás lesa u tohoto pozemku.
Hlasování o návrhu usnesení – Ing. Josef Majer - neschvaluje:
Pro :
7
Proti:
5
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
0
Návrh nebyl přijat
Nebylo přijato usnesení
p. Petr Voznica, starosta obce
Dalším navrhovatelem změny je Jiří Uher
Přečetl návrh rady obce Soběšovice, zprávu Komise stavební životního prostředí a rekreace a
vyjádření pořizovatele změny ÚP Magistrátu města Frýdek-Místek s návrhem s c h v á l i t.
Tomáš Dámek, místostarosta obce dotčené pozemky ukazoval přítomným na mapě obce.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký dotaz, návrh, či připomínku ?
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Hlasování o návrhu usnesení – Jiří Uher - schvaluje:
Pro :
9
Proti:
1
Zdržel se:
3
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
p. Petr Voznica, starosta obce
Dalším navrhovatelem změny je Petr Skrla
Přečetl návrh rady obce Soběšovice, zprávu Komise stavební životního prostředí a rekreace a
vyjádření pořizovatele změny ÚP Magistrátu města Frýdek-Místek s návrhem s c h v á l i t.
Tomáš Dámek, místostarosta obce dotčené pozemky ukazoval přítomným na mapě obce.
Upozornil, že navrhovaná změna se váže k podmíněné smlouvě o koupi nemovitostí, kterou na
dnešním zasedání zastupitelstvo schválilo.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký dotaz, návrh, či připomínku ?
Ing. Ivo Papala, zastupitel obce
K tomuto sdělil, zda by se nemělo hlasovat o všech pozemcích, uvedených v žádosti dohromady.
p. Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že hlasování proběhne o pozemcích uvedených v žádosti, které vyjmenoval, tzn.
celé území. Vzhledem k tomu, že již nikdo neměl žádný dotaz, návrh či připomínku, nechal
hlasovat o návrhu usnesení schvaluje.
Hlasování o návrhu usnesení – Petr Skrla - schvaluje:
Pro :
12
Proti:
1
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
p. Petr Voznica, starosta obce
Dalším navrhovatelem změny je Josef Zouhar a Jana Krainová
K tomuto sdělil, že o tyto navrhovatele byl rozšířen návrh usnesení. Návrh přišel po stanoveném
termínu stanoveném obcí, ale vzhledem k tomu, že navrhovatelé nejsou zdejší a o stanoveném
termínu nevěděli, byli přiřazení na dnešní jednání.
Přečetl návrh rady obce Soběšovice, zprávu Komise stavební životního prostředí a rekreace a
vyjádření pořizovatele změny ÚP Magistrátu města Frýdek-Místek s návrhem n e s c h v á l i t.
Tomáš Dámek, místostarosta obce dotčené pozemky ukazoval přítomným na mapě obce.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký dotaz, návrh, či připomínku ?
Hlasování o návrhu usnesení – Josef Zouhar, Jana Krainová - neschvaluje :
Pro :
7
Proti:
0
Zdržel se:
6
Nehlasoval:
0
Návrh nebyl přijat
Nebylo přijato usnesení
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Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e
1. způsob hlasování a to o jednotlivých návrzích na změnu územního
plánu samostatně
2. návrh na změnu Územního plánu obce Soběšovice navrhovatele:
a) Stanislav Hrabec, Zdeněk Hrabec
b) Jiří Uher
c) Petr Skrla
n e s c h v a l u j e návrhy na změnu Územního plánu obce Soběšovice navrhovatelům:
a) Andělín Olšák
b) Roman Tříska
c) Jana a Vlastimil Těhanovi
d) Janis Dzimas
e) Vratislav Weisser
f) Iveta a Radim Hanzelkovi
g) Emma Kubášková, Jana Skoczová
h) Nikol Filsáková
i) Tomáš Hladík
j) Taťána Glacnerová
k) Lukáš Školoud
l) Jiří Cienciala
usn. č. 71/5ZO/2019
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice nepřijalo rozhodnutí ve věci návrhu na změnu Územního
plánu obce Soběšovice u těchto navrhovatelů : Radim Majer, Petr Vaníček, Josef Majer, Josef
Zouhar a Jana Krainová

11. Stížnost na porušování OZV č. 1/2008
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
stížnost pana Romana Glety, Soběšovice čp. 284 na porušování OZV č. 1/2008 o pohybu psů.
Dotazy, návrhy, připomínky
p. Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s problematikou stížnosti od p. Glety, kdy Rada obce Soběšovice tuto stížnost
projednala uložila starostovi obce kontaktovat p. Gletu a dohodnout s ním osobní schůzku. Dále
sdělil, že bohužel pan Gleta na emaily neodpovídal, z toho důvodu bylo na tuto stížnost
odpovězeno písemně, kde byla celá problematika vysvětlena. Dále hovořil o pravomocích obce,
platnosti OZV na určitých pozemcích kolem Žermanické přehrady.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že nikdo neměl žádný dotaz, návrh ani připomínku, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
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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 vě d o m í
Soběšovice čp. 284 na porušování OZV č. 1/2008 o pohybu psů.

stížnost pana Romana Glety,

usn. č. 72/5ZO/2019
_____________________________________________________________________________

12. Prodej pozemků v k. ú. Pitrov
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
nabídku ke koupi pozemků parc. č. 363/52, 363/53, 391/6 a 391/8 vše v k.ú. Pitrov v celkové
výměře 27782 m2 za cenu 370,- Kč/m2
Dotazy, návrhy, připomínky
p. Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s nabídkou o odkup pozemků od Ing. Petra Vaníčka. Tyto pozemky ukázal
přítomným na mapě.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že nikdo neměl žádný dotaz, návrh ani 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 nabídku ke koupi pozemků parc. č.
363/52, 363/53, 391/6 a 391/8 vše v k.ú. Pitrov v celkové výměře 27782 m2 za cenu 370,- Kč/m2
usn. č. 73/5ZO/2019
_____________________________________________________________________________
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13. OZV Obce Soběšovice č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání, odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Soběšovice
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání, odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Soběšovice.
Dotazy, návrhy, připomínky
p. Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s aktualizovanou OZV týkající se stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání, odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Soběšovice, a to dle platné legislativy. Dotazoval se, zda má k tomuto
někdo nějaký návrh, dotaz, 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 v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Soběšovice.
usn. č. 74/5ZO/2019
_____________________________________________________________________________

14. Informace o probíhajících akcích
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o probíhajících akcích.
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Dotazy, návrhy, připomínky
p. Petr Voznica, starosta obce
Předal slovo místostarostovi obce
p. Tomáš Dámek, místostarosta obce
Informoval přítomné o probíhajících akcích, a to :
- Cyklostezka kolem Žermanické přehrady – aktuálně se řeší financování, dne 16.9.2019
proběhne konzultace na Státním fondu dopravní infrastruktury v Praze, účast starosta
Soběšovice, starosta Dolních Domaslavic.
- Rekonstrukce centra obce – Stavbu provádí Lesostavby Frýdek-Místek, předpokládaný
termín ukončení je 23.11.2019, Vysoutěžená cena je 7.523 780,- Kč z toho dotace –
2.781 786,- Kč + další náklady – přeložka vedení cca 1.100 000,- Kč a přeložka VO cca
za 100 000,- Kč + další náklady za svítidla a sloupy
- Oprava místní komunikace (od bývalého p. Vrubla směrem k Vratislavu Mintělovi), kde
Ministerstvo ČR schválilo dotaci ve výši max. 2.297 598,- Kč. Celkové náklady na její
opravu jsou 3.282 283,- Kč a podmínkou dotace je realizace stavby do konce letošního
roku. Již proběhlo výběrové řízení na výběr zhotovitele, a to fy Swietelsky stavební, s.r.o.
Za cenu 3.179 244,- Kč
- Spolkový dům (bývala Sokolovna) – Zastupitelstvem MSK byla schválena žádost na
pořízení projektové dokumentace, kdy celkové náklady projektu jsou ve výši 538 450,Kč a max. výše dotace je ve výši 370 700,- Kč. Dotace je určena na všechny fáze
projektové dokumentace v rámci stavebního řízení, včetně dokumentace na provádění
stavby. Momentálně probíhá připomínkování v rámci společenských organizací obce.
- Studie pro optimalizaci systému nakládání s odpady – probíhá zpracování, ještě nejsou
žádné konkrétní výstupy.
- Rekonstrukce veřejného osvětlení – momentálně probíhá rekonstrukce na území obce,
včetně jeho rozšíření. Ukončení je stanoveno na prosinec letošního roku.
- Stacionární radar – dotaz z minulého zasedání zastupitelstva. Zřízení tohoto stacionárního
radaru je pouze se souhlasem Policie ČR a příjmy z případných pokut by nebyly příjmem
obce Soběšovice, ale byly by příjmem Frýdku-Místku, které by ukládaly tyto pokuty.
- Dále sdělil, že byly podány další žádosti o dotace (likvidace Dřevěnky, propustek
směrem na Pitrov, rekonstrukce Márnice) ale ještě nemáme žádné vyjádření.
- Poslední žádost, která byla podána je v rámci operačního programu zaměstnanost,
zajišťována v rámci Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, kdy pro obec by to
znamenalo nové internetové stránky, elektronická úřední deska, pasport hřbitova, dešťová
kanalizace
MUDr. Marcela Kerzlová, zastupitelka obce
Dotazovala se, kolik by stálo pořízení stacionárního radaru a jeho provoz.
p. Tomáš Dámek, místostarosta obce
K tomuto dotazu sdělil, že cenové rozpětí je velké a pohybuje se od 60.000,- Kč po 1.500 000 ,Kč za jeden. Opět zdůraznil, že obec nemá ten daný orgán, který by tyto přestupky řešil. Musel
by to řešit Magistrát města Frýdku-Místku a vybrané peníze by šly tam. Náklady na pořízení a
jeho provoz by byly na obci.
-

Probíhá debata ohledně pořízení stacionárního radaru, zklidnění dopravy, měření
rychlosti

p. Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné o vyhodnocení Městské policie, nákladech na tuto službu, vybraných
pokutách v hotovosti a vybraných pokutách, které přišly na bankovní účet obce. Dále sdělil, že
nebyly zaznamenány přes letní sezónu žádné zásadní problémy. Dále hovořil o měření rychlosti
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v obci. Dále hovořil o probíhajících akcích a omezení dopravy. Doplnil ještě pár informací
k probíhajícím akcím.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto 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
akcích.

informativní zprávu o probíhajících

usn. č. 75/5ZO/2019
_____________________________________________________________________________

15. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
1. Závěrečný účet za rok 2018 DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické
přehrady
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
DSO Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, IČ: 70305374 za rok
2018 bez výhrad.
Dotazy, návrhy, připomínky
p. Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem.
Dotazoval se, zda má tomuto bodu někdo nějaký návrh, dotaz, 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
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Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice b e r e n a v ě d o m í
1. Závěrečný účet za rok 2018 DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregionu
Žermanické a Těrlické přehrady, IČ: 70305374 za rok 2018 bez výhrad.
usn. č. 76/5ZO/2019
_____________________________________________________________________________

13. 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
MUDr. Marcela Kerzlová, zastupitelka obce
Chtěla se vrátit ještě k tématu pořízení stacionárního radaru a zda by se dalo zjistit roční náklady
na provoz.
p. Nytrová, občanka obce
Dotazovala se, jakou žádost podat, aby byl vybudován chodník na Pitrov, který by navazoval na
chodník od hřbitova k zastávce.
p. Petr Voznica, starosta obce
V první fázi by se muselo prověřit, čí pozemky jsou. Plánovaná je i rekonstrukce komunikace
v těchto místech, ale s chodníkem nepočítají.
Obec musí vypracovat projektovou dokumentaci, v předprojektové přípravě musí obec zjistit
vlastnické vztahy a zajistit souhlasy vlastníků pozemků, nebo odkupy pozemků. V neposlední
řadě zajištění finančních prostředků.
p. Nytrová, občanka obce
Dotazovala se, jaký podnět má dát, aby se tím obec začala zajímat.
p. Petr Voznica, starosta obce
Domnívá se, že speciální žádost nemusí dávat. Je potřeba vypracovat ze strany obce studii o
finanční náročnosti stavby. Navrhuje, aby tento požadavek byl zahrnut na jednání Rady obce
Soběšovice a z tohoto jednání bude nějaký výstup např. zadání studie proveditelnosti, kdy toto
již bude podkladem pro zastupitelstvo.
p. Nytrová, občanka obce
Dotazovala se, zda již příští jednání zastupitelstva by o tomto mohlo rozhodnout.
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p. Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že za tři měsíce takovou studii nikdo zřejmě nezpracuje a pokud nemá jistotu,
doporučil, aby si podala oficiální žádost na obec Soběšovice.
-

Probíhá debata na toto téma

p. Petr Pavlok, občan obce
Dotazoval se, zda by se v těchto místech nedala alespoň v současné době upravit rychlost na
50km/h
p. Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že tuto možnost zjistí na odboru dopravy Magistrátu města Frýdku-Místku, co
to obnáší úprava rychlosti.
-

Probíhá debata na toto téma

p. Nytrová, občanka obce
Vznesla dotaz, ohledně kontejnerů na plasty do této lokality u zastávky na Pitrově a zda-li je to
reálné.
p. Petr Voznica, starosta obce
Domnívá se, že umístění kontejnerů na plasty není problém.
-

Probíhá debata ohledně velikosti kontejneru

p. Petr Voznica, starosta obce
K umístění většího kontejneru ještě sdělil, že se o to mohou pokusit a záleží na fy Eko-com, zda
budou platit pronájem za tento kontejner, nebo jenom svoz.
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, 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 dotazy a připomínky občanů obce
Soběšovice a členů Zastupitelstva obce Soběšovice.
usn. č. 77/5ZO/2019
___________________________________________________________________________
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14. Zpráva návrhové komise

p. Petr Voznica, starosta obce
Vyzval předsedu návrhové komise, aby přečetl přijatá usnesení zastupitelstva obce.
Mgr. Michael Sýkora, zastupitel obce
Přečetl přítomným přijatá usnesení na 5. 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 5. zasedání zastupitelstva v 19,53 hod.
_____________________________________________________________________________
Zapsala : Petra Valošková

Ověřili správnost zápisu ověřovatelé
5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice:

p. Radek Siuda, v.r.
zastupitel obce

Bc. Natálie Dominíková, v.r.
zastupitelka 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
5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaného dne 11.9.2019 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 576/2019
V Soběšovicích dne 12.9.2019
Zpracoval : Valošková Petra

26
ZÁPIS
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
konaného dne 11.9.2019

Přehled přijatých usnesení
5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konané dne 11.9.2019

________________________________________________________________
62/5ZO/2019 – Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
63/5ZO/2019 – Návrh zapisovatele
64/5ZO/2019 – Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO
65/5ZO/2019 – Ověřovatelé zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
66/5ZO/2019 – Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání ZO
67/5ZO/2019 – Zpráva o činnosti Rady obce Soběšovice za období od 12.6.2019 –
28.8.2019
68/5ZO/2019 – Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního
69/5ZO/2019 – Rozpočtové opatření č. 7/2019
70/5ZO/2019 – Podmíněná smlouva o koupi nemovitých věcí
71/5ZO/2019 – Územní plán obce Soběšovice – Návrhy na změnu
72/5ZO/2019 – Stížnost na porušování OZV č. 1/2008
73/5ZO/2019 – Prodej pozemků v k. ú. Pitrov
74/5ZO/2019 – OZV Obce Soběšovice č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání, odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Soběšovice
75/5ZO/2019 – Informace o probíhajících akcích
76/5ZO/2019 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
77/5ZO/2019 - Dotazy a připomínky občanů a zastupitelů
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USNESENÍ

5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 11.9.2019
___________________________________________________________________________
62/5ZO/2019 – Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
rozšířený program 5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne
11.9.2019.
___________________________________________________________________________
63/5ZO/2019 – Návrh zapisovatele______________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
zapisovatelku pro 5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne
11.9.2019 paní Petru Valoškovou.
___________________________________________________________________________
64/5ZO/2019 – Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO__________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
návrhovou komisi pro přípravu usnesení 5. zasedání Zastupitelstva obce
Soběšovice, konaného dne 11.9.2019, a to ve složení :
Mgr. Michael Sýkora, p.Veronika Kubíčková, Bc. Marek Pavlok
___________________________________________________________________________
65/5ZO/2019 – Ověřovatelé zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
určuje
ověřovatele zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne
11.9.2019 ve složení : p. Radek Siuda, Bc. Natálie Dominíková
___________________________________________________________________________
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66/5ZO/2019 – 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 12. 6. 2019
___________________________________________________________________________
67/5ZO/2019 – Zpráva o činnosti Rady obce Soběšovice za období od 12.6.2019 –
28.8.2019______________________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti Rady obce Soběšovice v období od 12.6.2019 –
28.8.2019
___________________________________________________________________________
68/5ZO/2019 – Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního __________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
1. zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze
dne 5.9.2019
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze
dne 26.8.2019
___________________________________________________________________________
69/5ZO/2019 – Rozpočtové opatření č. 7/2019_____________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
rozpočtové opatření č. 7/2019
v příjmech zvýšení o
410.000,- Kč
ve výdajích zvýšení o
2.080.000,- Kč
financování zvýšení o
1.670.000,- Kč
___________________________________________________________________________
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70/5ZO/2019 – Podmíněná smlouva o koupi nemovitých věcí________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
podmíněnou smlouvu o koupi nemovitých věcí mezi Petrem Skrlou, Varšavská
516/19, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00 a Obcí Soběšovice, Soběšovice 10,
PSČ 739 38
___________________________________________________________________________
71/5ZO/2019 – Územní plán obce Soběšovice – Návrhy na změnu____________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
1.
2.
d)
e)
f)

způsob hlasování a to o jednotlivých návrzích na změnu územního
plánu samostatně
návrh na změnu Územního plánu obce Soběšovice navrhovatele:
Stanislav Hrabec, Zdeněk Hrabec
Jiří Uher
Petr Skrla

neschvaluje
návrhy na změnu Územního plánu obce Soběšovice navrhovatelům:
q)
Andělín Olšák
r)
Roman Tříska
s)
Jana a Vlastimil Těhanovi
t)
Janis Dzimas
u)
Vratislav Weisser
v)
Iveta a Radim Hanzelkovi
w) Emma Kubášková, Jana Skoczová
x)
Nikol Filsáková
y)
Tomáš Hladík
z)
Taťána Glacnerová
aa) Lukáš Školoud
bb) Jiří Cienciala
___________________________________________________________________________
72/5ZO/2019 – Stížnost na porušování OZV č. 1/2008______________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
stížnost pana Romana Glety, Soběšovice č.p. 284 na porušování OZV č. 1/2008
o psech.
___________________________________________________________________________
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73/5ZO/2019 – Prodej pozemků v k. ú. Pitrov____________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
nabídku ke koupi pozemků parc. č. 363/52, 363/53, 391/6 a 391/8 vše v k.ú.
Pitrov v celkové výměře 27782 m2 za cenu 370,- Kč/m2
___________________________________________________________________________
74/5ZO/2019 – OZV Obce Soběšovice č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání, odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Soběšovice___________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání, odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Soběšovice.
___________________________________________________________________________
75/5ZO/2019 – Informace o probíhajících akcích__________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o probíhajících akcích.
___________________________________________________________________________
76/5ZO/2019 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady_______________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
1. Závěrečný účet za rok 2018 DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické
přehrady
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
DSO Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, IČ: 70305374 za rok
2018 bez výhrad.
___________________________________________________________________________
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77/5ZO/2019 - Dotazy a připomínky občanů a zastupitelů________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
dotazy a připomínky občanů obce Soběšovice a členů Zastupitelstva obce
Soběšovice.
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice nepřijalo rozhodnutí ve věci návrhu na změnu Územního
plánu obce Soběšovice u těchto navrhovatelů : Radim Majer, Petr Vaníček, Josef Majer, Josef
Zouhar a Jana Krainová.

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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