ZÁPIS
15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaného dne 8.9.2021 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 485/2021
V Soběšovicích dne 9.9.2021
Zpracoval : Valošková Petra
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ZÁPIS
o průběhu 15. zasedání
Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 8.9.2021
v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích
___________________________________________________________________________
Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice :
13 členů
(listiny přítomných členů ZO a hostů- přílohy zápisu).
Omluveni:
2 člen
Zahájení___________________________________________________________________
Petr Voznica, starosta obce
Zahájil 15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice v 17,02 hod.
Přivítal všechny přítomné zastupitele a hosty a dále sdělil, že 15. 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.
Vyzval pořizovatele videozáznamu, aby sdělil k jakému účelu videozáznam pořizuje.
Ing. Ivo Papala, zastupitel obce
Informoval občany, že pořizuje audiovizuální záznam ze zasedání zastupitelstva, který je
pořizován za účelem informování občanů.
Petr Voznica, starosta obce
Vyzval zastupitele k nasazení ochrany dýchacích cest podle mimořádného opatření vydaného
30.7.2021, kdy v bodě 2 je výslovně uvedeno, že „ všem osobám s účinnosti od 31.7.2021 od
00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných
prostředků dýchacích cest ve všech neuvedených vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště
nebo místa ubytování, kde dochází na stejném místě, ve stejném čase k přítomnosti alespoň 2
osob vzdálených od sebe nejméně méně než 1,5 m a nejedná se o členy domácnosti.
Dále sdělil, že v jiném případě bude nucen kontaktovat Policii ČR, aby zadokumentovala
přestupek a postoupila k dalšímu řízení.
Mgr. Veronika Kubíčková, zastupitelka obce Soběšovice odmítla nasadit ochranu
dýchacích cest.
-

Probíhá debata mimo mikrofon -

17,05 hod. Jednání zastupitelstva obce přerušeno
Petr Voznica, starosta obce
Přerušil jednání a oznámil telefonicky porušování nařízení na Policii ČR.

17,06 hod. Pokračování v jednání zastupitelstva obce
Petr Voznica, starosta obce
Sdělil, že kontaktoval Policii ČR a pokračoval v jednání zastupitelstva obce. Sdělil, že na 15.
2
ZÁPIS
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
konaného dne 8.9.2021

zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice je přítomno 13 členů zastupitelstva, 2 zastupitelé jsou
omluveni. Konstatoval tedy, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

1. Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
program 15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 8.9.2021.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Předložil členům zastupitelstva obce návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva obce
Soběšovice, který přečetl :
Zahájení.
Návrh programu jednání ZO
Návrh zapisovatele ZO
Návrh složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO
Návrh ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání ZO
Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání ZO
Zpráva o činnosti rady obce za období od minulého zasedání ZO
Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního
Územní plán obce Soběšovice
Obecně závazná vyhláška obce Soběšovice č. 2/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodaření
10.
Záměr nabytí pozemků
11.
Investiční akce
12.
Diskuse a připomínky
13.
Usnesení zastupitelstva obce
Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má k tomuto navrženému programu někdo nějaký dotaz, návrh či připomínku?
Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz návrh, či připomínku, nechal hlasovat o
návrhu programu 15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice.
Hlasování o programu jednání :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice
sc h va l u j e
Soběšovice, konaného dne 8.9.2021.

program 15. zasedání Zastupitelstva obce

usn. č. 206/15ZO/2021
_____________________________________________________________________________
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2. Návrh zapisovatele
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
zapisovatelku pro 15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 8.9.2021 paní
Petru Valoškovou.
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 15. zasedání Zastupitelstva
obce Soběšovice, konaného dne 8.9.2021 paní Petru Valoškovou.
usn. č. 207/15ZO/2021
_____________________________________________________________________________

3. Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
návrhovou komisi pro přípravu usnesení 15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného
dne 8.9.2021 , a to ve složení : Ing. Ivo Papala, Bc. Marek Pavlok, p. Radek Siuda
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Sdělil, že navrženi členové návrhové komise jsou : Ing. Ivo Papala, Bc. Marek Pavlok, p. Radek
Siuda. Dotazoval se, zda má někdo nějaký jiný návrh, dotaz či připomínku ? Vzhledem k tomu,
že tomu tak nebylo nechal hlasovat o návrhu usnesení.
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Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e návrhovou komisi pro přípravu usnesení 15.
zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 8.9.2021 , a to ve složení : Ing. Ivo
Papala, Bc. Marek Pavlok, p. Radek Siuda
usn. č. 208/15ZO/2021
_____________________________________________________________________________

4. Ověřovatelé zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
určuje
ověřovatele zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 8.9.2021 ve
složení : p. Ivo Dominík, p. Svatomír Oborný.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Sdělil, že navrženi ověřovatelé zápisu jsou : p. Ivo Dominík, p. Svatomír Oborný. 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 15. zasedání Zastupitelstva
obce Soběšovice, konaného dne 8.9.2021 ve složení : p. Ivo Dominík, p. Svatomír Oborný.
usn. č. 209/15ZO/2021
_____________________________________________________________________________
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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 9.6. 2021
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Vzhledem k tomu, že z minulého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice nevzešly žádné úkoly,
navrhuje tuto informativní zprávu vzít na vědomí.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz, či připomínku ? Nechal
hlasovat o návrhu usnesení, který přečetl.
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 9.6. 2021
usn. č. 210/15ZO/2021
_____________________________________________________________________________

6. Zpráva o činnosti rady obce za období od 16.6.2021 - 25.8.2021
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti Rady obce Soběšovice v období od 16.6.2021 – 25.8.2021
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Předal slovo místostarostovi obce p. Tomáši Dámkovi
Tomáš Dámek, místostarosta obce
Seznámil členy zastupitelstva a přítomné s činností rady, a to v období od 16.6.2021 do
25.8.2021. V tomto období proběhlo 5 schůzí Rady obce Soběšovice a rada přijala celkově 53
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
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nejdůležitějšími body jednání se rada v tomto období zabývala a jaká stanoviska k jednotlivým
bodům přijala.
Petr Voznica, starosta obce
Poděkoval za přednesenou zprávu a otevřel k tomuto bodu diskusi.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz, či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný jiný návrh, dotaz, či připomínku, nechal hlasovat o
předloženém návrhu.
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 16.6.2021 – 25.8.2021

informativní zprávu o činnosti Rady

usn. č. 211/15ZO/2021
_____________________________________________________________________________

17,16 hod.
Jednání zastupitelstva obce přerušeno
Na zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice přijela hlídky Policie ČR k řešení nahlášeného
přestupku zastupitelky Mgr. Veroniky Kubíčkové. Starosta obce přerušil jednání a odešel
k řešení přestupku s Policií ČR před zasedací místnost.

17,20 hod.
Pokračování v jednání zastupitelstva obce
Petr Voznica, starosta obce
Sdělil, že budou pokračovat v jednání zasedání zastupitelstva.
Hlídka Policie ČR
Vyzvala Mgr. Kubíčkovou, aby se s nimi odebrala k řešení přestupku před zasedací místnost.
Přítomno : 12 členů zastupitelstva
Omluveni : 2 členové zastupitelstva
Nepřítomen : 1 člen zastupitelstva

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 27.5.2021
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 24.5.2021
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Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto bodu sdělil, že vzhledem k tomu, že Mgr. Kubíčková (předsedkyně Finančního
výboru) není v zasedací místnosti přítomna, přečte zprávu z jednání Finančního výboru.
Informoval o jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice, které proběhlo dne
30.8.2021. Na tomto jednání Finanční výbor projednával a byl seznámen s :
Plněním rozpočtu 1- 7/2021, přehledem přijatých daní od Finančního úřadu k 31.7.2021,
rozpočtovým opatřením č. 4 - 5/2021. Jednotlivé projednávané body podrobněji vysvětlil.
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
3.9.2021. Kontrola pokladních operací proběhla na ZŠ a MŠ Soběšovice dne 1.9.2021 a na OÚ
Soběšovice rovněž dne 1.9.2021 - výsledky bez závad. Byla rovněž provedena kontrola plnění
usnesení, a to z jednání Zastupitelstva obce Soběšovice č. 14 a Rady obce Soběšovice č. 61-65.
Kontrolní výbor neshledal žádné nesrovnalosti v evidenci a plnění úkolů.
Petr Voznica, starosta obce
Poděkoval předsedovi Kontrolního 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 :
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
1. zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 3.9.2021
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 30.8.2021
usn. č. 212/15ZO/2021

8. Územní plán obce Soběšovice – Návrh na změnu
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
způsob hlasování a to o jednotlivých návrzích na změnu územního plánu samostatně

schvaluje
návrh na změnu Územního plánu obce Soběšovice navrhovateli:
8
ZÁPIS
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
konaného dne 8.9.2021

7. Ing. Petr Vaníček
neschvaluje
návrhy na změnu Územního plánu obce Soběšovice navrhovatelům:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

Pavel Ščerba
Iveta a Radim Hanzelkovi
Zdenka Žabková/ Ing. Jan Zamyslovski
SUOPELOS s.r.o.
Tomáš Bednář
Jaroslav Straka
Josef Zouhar, Jana Krainová
Dotazy, návrhy, připomínky
Hlídka Policie ČR
Požádali starostu obce, zda by s ním mohli ještě hovořit ?
Petr Voznica, starosta obce
Sdělil, že ano a předal řízení projednávaného bodu místostarostovi obce Soběšovice p. Tomáši
Dámkovi. Poté odešel za hlídkou Policie ČR před zasedací místnost.
Přítomno : 11 členů zastupitelstva
Omluveni : 2 členové zastupitelstva
Nepřítomen : 2 člen zastupitelstva
Do zasedací místnosti se vrátila Mgr. Veronika Kubíčková
Přítomno : 12 členů zastupitelstva
Omluveni : 2 členové zastupitelstva
Nepřítomen : 1 člen zastupitelstva
Tomáš Dámek, místostarosta obce
Seznámil členy s předkládaným bodem a navrhovateli na změnu územního plánu obce
Soběšovice. Přečetl návrh usnesení s tím, že nechal hlasovat o první části usnesení, a to o
způsobu hlasování, které bude probíhat samostatně o jednotlivých návrzích.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Návrh byl přijat
Dále ukázal na mapě a vysvětlil o jaký pozemek se jedná u navrhovatele Ing. Petra Vaníčka, kdy
návrh z rady obce je schvaluje.
Do zasedací místnosti se vrátil Petr Voznica, starosta obce
Přítomno : 13 členů zastupitelstva
Omluveni : 2 členové zastupitelstva
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Petr Voznica, starosta obce
Pokračoval v projednávání bodu, kdy sdělil, že nechá hlasovat o navrhovateli Ing. Petru
Vaníčkovi.
Hlasování o návrhu usnesení - Ing. Petr Vaníček - schvaluje:
Pro :
8
Proti:
4
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat


Další navrhovatel je Pavel Ščerba.

Tomáš Dámek, místostarosta obce
Ukázal na mapě o jaký pozemek se jedná.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že stanovisko Magistrátu města Frýdku- Místku je uvedeno v materiálech a
návrh z jednání rady je, že navrhovaná změna se neschvaluje. Dotazoval se, zda jsou k tomuto
návrhu nějaké dotazy, návrhy či připomínky ? Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, nechal
hlasovat o návrhu usnesení – neschvaluje.
Hlasování o návrhu usnesení - Pavel Ščerba - neschvaluje:
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat


Další navrhovatelé jsou Iveta a Radim Hanzelkovi.

Petr Voznica, starosta obce
K tomuto návrhu sdělil, že opět stanovisko Magistrátu města Frýdku- Místku je uvedeno
v materiálech a návrh z jednání rady obce je – neschvaluje.
Tomáš Dámek, místostarosta obce
Ukázal na mapě o jaký pozemek se jedná.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký dotaz, návrh či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že tomu tak nebylo nechal hlasovat o návrhu usnesení – neschvaluje.
Hlasování o návrhu usnesení - Iveta a Radim Hanzelkovi - neschvaluje:
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat


Další navrhovatelé jsou Zdenka Žabková/ Ing. Jan Zamyslovský.

Petr Voznica, starosta obce
K tomuto návrhu sdělil, že v průběhu podáním žádosti před zasedáním zastupitelstva došlo ke
změně majitele tohoto území. Vzhledem k tomu, že o změně může žádat vlastník daného území,
proto jako současný vlastník se připojil k původní žádosti Zdenky Žabkové. Dále přečetl
10
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přiloženou žádost vlastníka Ing. Jana Zamyslovského. Dále sdělil, že návrh rady obce je neschvaluje. Dále otevřel diskusi k tomuto bodu.
Ing. Jan Zamyslovský, nový vlastník - navrhovatel
K tomuto sdělil, že se připojuje k žádosti paní Žabkové, avšak oproti žádosti paní Žabkové je
jiná v tom, že je opatřena závazkem danou parcelu nerozdělit a rovněž nerozprodat. Jedná se o
formu zápisu v katastru nemovitostí - tzv. zákaz zcizení a zatížení, a to ve prospěch obce, kdy
bez souhlasu obce nemůže parcelu převést ani darovat.
Petr Voznica, starosta obce
Vysvětlil ještě, kde se pozemek nachází. Celé území je občanská vybavenost a v budoucnu by to
mohlo vyvolávat problémy – 1 chata mezi 2 sportovištěmi.
Miroslav Foukal, zastupitel obce
Dotazoval se, z jakého důvodu je zamítavé stanovisko z rady obce.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto znovu zopakoval, že 1 chata mezi 2 sportovišti by mohl být do budoucna problém. Je
to ten hlavní důvodu.
Miroslav Foukal, zastupitel obce
K tomuto sdělil, že by chápal, kdyby vadilo, že tam má vést cyklostezky. Uvedený důvod se mu
nelíbí.
Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz či připomínku ?
Ing. Jan Zamyslovský, nový vlastník - navrhovatel
K tomuto ještě doplnil, že v případě schválení může obec počítat i s finanční spoluúčasti při
vybudování komunikace.
Petr Voznica, starosta obce
Pouze upozornil, že v rámci podání žádosti návrhu na změnu územního plánu se každý
z žadatelů písemně zavazuje k spolufinancování změny územního plánu, do kterého bude
v případě schválení jeho změna zapracována.
Dotazoval se znovu, zda má někdo k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz či připomínku ?
Hlasování o návrhu usnesení - Ing. Jan Zamyslovský - neschvaluje:
Pro :
7
Proti:
3
Zdržel se:
3
Nehlasoval:
0
Návrh nebyl přijat
Nebylo přijato rozhodnutí ve věci návrhu na změnu územního plánu
navrhovatelky/navrhovatele Zdeňky Žabkové/Ing. Jana Zamyslovského


Další navrhovatelé jsou SUOPELOS, s.r.o.

Petr Voznica, starosta obce
K tomuto návrhu sdělil, že opět stanovisko Magistrátu města Frýdku- Místku je uvedeno
v materiálech a návrh z jednání rady obce je – neschvaluje.
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Tomáš Dámek, místostarosta obce
Na mapě ukázal, kde se daný pozemek nachází.
Petr Voznica, starosta obce
Otevřel diskusi k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádný dotaz, návrh či
připomínku, nechal hlasovat o návrhu usnesení – neschvaluje.
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem s tím, že materiály byly vyvěšeny na úřední
desce Obecního úřadu a zastupitelé mají účetní závěrku ve svých materiálech. Otevřel k tomuto
materiálu rozpravu. Dotazoval se, zda má k tomuto někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku ?
Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení - SUOPELOS, s.r.o. - neschvaluje:
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat


Další navrhovatel je Tomáš Bednář

Petr Voznica, starosta obce
K tomuto návrhu sdělil, že opět stanovisko Magistrátu města Frýdku- Místku je uvedeno
v materiálech a návrh z jednání rady obce je – neschvaluje.
Tomáš Dámek, místostarosta obce
Na mapě ukázal, kde se daný pozemek nachází.
Petr Voznica, starosta obce
Otevřel diskusi k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádný dotaz, návrh či
připomínku, nechal hlasovat o návrhu usnesení – neschvaluje.
Hlasování o návrhu usnesení - Tomáš Bednář - neschvaluje:
Pro :
11
Proti:
0
Zdržel se:
2
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat


Další navrhovatel je Jaroslav Straka

Petr Voznica, starosta obce
K tomuto návrhu sdělil, že opět stanovisko Magistrátu města Frýdku- Místku je uvedeno
v materiálech a návrh z jednání rady obce je – neschvaluje.
Tomáš Dámek, místostarosta obce
Na mapě ukázal, kde se daný pozemek nachází.
Petr Voznica, starosta obce
Otevřel diskusi k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádný dotaz, návrh či
připomínku, nechal hlasovat o návrhu usnesení – neschvaluje.
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Hlasování o návrhu usnesení - Jaroslav Straka - neschvaluje:
Pro :
10
Proti:
3
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat


Další navrhovatelé jsou Josef Zouhar, Jana Krainová

Petr Voznica, starosta obce
K tomuto návrhu sdělil, že opět stanovisko Magistrátu města Frýdku- Místku je uvedeno
v materiálech a návrh z jednání rady obce je – neschvaluje.
Tomáš Dámek, místostarosta obce
Na mapě ukázal, kde se daný pozemek nachází.
Petr Voznica, starosta obce
Otevřel diskusi k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádný dotaz, návrh či
připomínku, nechal hlasovat o návrhu usnesení – neschvaluje.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro :
10
Proti:
2
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e způsob hlasování a to o jednotlivých návrzích na
změnu územního plánu samostatně

schvaluje
návrh na změnu Územního plánu obce Soběšovice navrhovateli:
7. Ing. Petr Vaníček
neschvaluje
návrhy na změnu Územního plánu obce Soběšovice navrhovatelům:
1. Pavel Ščerba
2. Iveta a Radim Hanzelkovi
4. SUOPELOS s.r.o.
5. Tomáš Bednář
6. Jaroslav Straka
8. Josef Zouhar, Jana Krainová
usn. č. 213/15ZO/2021
Zastupitelstvo obce Soběšovice nepřijalo rozhodnutí ve věci návrhu na změnu Územního plánu obce
Soběšovice navrhovatelky/navrhovatele Zdeňky Žabkové/Ing. Jana Zamyslovského

_____________________________________________________________________________
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9. Obecně závazná vyhláška Obce Soběšovice č. 2/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku Obce Soběšovice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem s tím, že se jedná o změnu OZV na základě
změny zákona o odpadech, kdy nám vyvstává podmínka tyto vyhlášky přepracovat. Navržená
OZV byla Ministerstvem vnitra – odborem dozoru a kontroly zkontrolována a neshledali žádné
protiprávní formulace, či ustanovení. Vysvětlil rozdíl oproti navrhované OZV oproti stávající.
Poplatky musí být jednotné, jak pro vlastníky nemovitostí, tak pro občany s trvalým pobytem.
Dále se jedná o změnu výše poplatku, kdy výše na poplatníka s trvalým pobytem a vlastníka
nemovitostí je navržena částka 730,- Kč, kdy poplatek bude splatný jednorázově, a to do
31.3.daného roku. Dále hovořil o novém zákoně o odpadech.
Ing. Ivo Papala, zastupitel a člen Rady obce
Domnívá se, že by to bylo poprvé, kdy by obec zrušilo svou spoluúčast na likvidaci odpadů.
Navrhuje částku 630,- Kč.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že celkové náklady v roce 2020 činily zhruba 767.000,- Kč. V tom roce obec
doplácela 170.000,- Kč na odpady. V letošním roce jsme díky dotacím získali popelnice na
BRKO, dále pak kontejnery na tříděný odpad. Dále jsme v rámci toho pořídili štěpkovač a
dopláceli jsme zhruba dalších 150.000,- Kč. V letošním roce tedy nebudeme doplácet na odpady
cca 170.000,- Kč, ale cca 300.000,- Kč. Domnívá se, že povinností obce je vydat vyhlášku o
způsobu využívání systému a vytvořit pro tento systém podmínky – sběr a třídění. Domnívá se,
že obec vynaložila nemalé úsilí a nemálo peněz do systému odpadového hospodářství a je na
lidech, jak to budou třídit atd.
Tomáš Dámek , místostarosta obce
K OZV upřesnil, že již nemůžeme uplatnit dva různé poplatky pro vlastníky nemovitostí a pro
občany s trvalým bydlištěm v obci. Jednalo by se o diskriminaci, proto musí být poplatky ve
stejné výši. Dále sdělil, že chápe nákladové položky týkající se odpadů, ale navýšení o 160,- Kč
na poplatníka se mu zdá být vysoké. Domnívá se, že 670,- Kč, což je navýšení o 100,- Kč je již
přijatelnější. Nejedná se ještě o protinávrh, pouze o diskusi.
Petr Voznica, starosta obce
Dále sdělil, že propočítal, kolik by obec doplácela při poplatku ve výši 630,- Kč, a to částku ve
výši cca 80.000,- Kč.
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Miroslav Foukal, zastupitel obce
K tomuto sdělil, že by se tedy mělo šetřit a souhlasí s názorem Ing. Papaly, aby byli lidé nějak
odměněni. Ne jim hned navýšit poplatek na 730,- Kč. Dále k tomu sdělil, že rada obce vyplatila
firmě pana Zahradníčka – ATRIS, s.r.o. statisíce za různé projekty, které skončí ve skříni,
protože na realizaci nebudou finanční prostředky. Domnívá se, že v této oblasti se dá šetřit a ne
šetřit na občanech. Navrhuje částku ve výši 600,- Kč.
Petr Voznica, starosta obce
Reagoval na příspěvek p. Foukala a sdělil, že pokud je potřeba jakékoliv projektové
dokumentace, je vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. Jedná se o plánované akce schválené
zastupitelstvem obce. Tyto projekty mohou čekat v šuplíku do té doby, pokud nebude vyhlášen
dotační titul. Vysvětlil, jakým způsobem probíhá podání žádosti o dotaci.
Tomáš Dámek , místostarosta obce
Pouze upozornil, že v loňském roce vlastníci nemovitostí – chataři platili za nemovitost částku
ve výši 640,- Kč. Domnívá se, že částka by měla být vyšší než 640,- Kč. U nižších částek se u
občanů s trvalým pobytem částka nemálo zvýší a vlastníkům nemovitostí se sníží. Nepřipadá mu
to správné vůči našim občanům.
Ivo Dominík, zastupitel, člen rady obce
Souhlasí s názorem p. Dámka a navrhuje částku ve výši 670,- Kč.
Miroslav Foukal, zastupitel obce
Sdělil, že on a jejich sousedé trávu kompostují, mulčují, čili nevyužívají svozu BRKO a tyto
poplatky rovněž platí. Taky mu to nepřipadá správné.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že nikdy systém nebude zcela spravedlivý, někdo zase nevyhazuje plasty, nebo
sklo apod.
Mgr. Veronika Kubíčková, zastupitelka obce
K příspěvku p. Foukala pouze dodala a tento systém přirovnala k systému zdravotní péče a
platbě zdravotního pojištění, kdy někteří zdraví lidé nevyužívají lékařskou péči a přesto
zdravotní pojištění platit musí. Navrhuje částku ve výši 650,- Kč.
Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má k tomuto někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku ?
Zopakoval že původní návrh je 730,- Kč, zopakoval jednotlivé podané návrhy a seznámil
přítomné, kolik bude obec doplácet při jednotlivých návrzích na výši poplatku
1. Návrh 630,- Kč – předpokládaný doplatek obce je
80.000,- Kč/rok
2. Návrh 600,- Kč – předpokládaný doplatek obce je
100.000,- Kč/rok
3. Návrh 670,- Kč – předpokládaný doplatek obce je
30.000,- Kč/rok
4. Návrh 650,- Kč – předpokládaný doplatek obce je
60.000,- Kč/rok
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné dotazy, návrhy, ani připomínky, nechal hlasovat o
jednotlivých návrzích, a to od posledního podaného návrhu.
Hlasování o návrhu usnesení – částka 650,- Kč, Mgr. Kubíčková:
Pro :
1
Proti:
10
Zdržel se:
2
Nehlasoval:
0
Návrh nebyl přijat
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Petr Voznica, starosta obce
Návrh nebyl přijat, nechal hlasovat o dalším návrhu p. Ivo Dominíka.
Hlasování o návrhu usnesení – částka 670,- Kč – p. Dominík:
Pro :
6
Proti:
7
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh nebyl přijat
Petr Voznica, starosta obce
Návrh nebyl přijat, nechal hlasovat o dalším návrhu p. Miroslava Foukala.
Hlasování o návrhu usnesení – částka 600,- Kč – p. Foukal:
Pro :
2
Proti:
9
Zdržel se:
2
Nehlasoval:
0
Návrh nebyl přijat
Petr Voznica, starosta obce
Návrh nebyl přijat, nechal hlasovat o dalším návrhu Ing. Ivo Papaly.
Hlasování o návrhu usnesení – částka 630,- Kč – Ing. Papala:
Pro :
8
Proti:
4
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Petr Voznica, starosta obce
Návrh byl schválen a tato částka bude zapracována do OZV č. 2/2021. Dále pak nechal hlasovat
o návrhu usnesení a vydání OZV se schválenou změnou.,
Hlasování o návrhu usnesení – vydání OZV č. 2/2021:
Pro :
12
Proti:
1
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice
v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku Obce Soběšovice č.
2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
usn. č.214/15ZO/2021
___________________________________________________________________________

10. Záměr nabytí pozemků
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
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1. způsob hlasování a to o jednotlivých návrzích na nabytí pozemků samostatně
2. bezúplatné nabytí nově vzniklého pozemku parc. č. 446/26 o výměře 32 m 2, trvalý travní porost,
který vznikl rozdělením pozemku parc. č. 446/6 o původní výměře 1797 m2, trvalý travní porost,
zapsaného na LV č. 227 v kat. úz. Horní Soběšovice, obec Soběšovice, na pozemek parc. č.
446/6 o výměře 1765 m2, trvalý travní porost a nově vzniklý pozemek parc. č. 446/26 o výměře
32 m2, trvalý travní porost, a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 136943/2021, vypracovaného Ing. Alešem Hotou, IČ 02329603 a ověřeného oprávněným
zeměměřičským inženýrem Ing. Alešem Wojnarem dne 18.6.2021 a na základě sdělení
Magistrátu města Frýdku-Místku ze dne 12.8.2021, č.j. MMFM 119829/2021, kterým byl
schválen navrhovaný záměr s dělením pozemku, ze společného jmění manželů paní Anny
Vajdové, nar. 25.6.1953 a pana Štefana Vajdy, nar. 19.10.1944, oba bytem Pastrňákova 516/56,
716 00 Ostrava, do vlastnictví Obce Soběšovice.
3. bezúplatné nabytí podílu ve výši 8/14 na nově vzniklém pozemku parc. č. 340/340 o výměře 17
m2, ostatní plocha, který vznikl rozdělením pozemku parc. č. 340/52 o původní výměře 409 m 2,
ostatní plocha, zapsaného na LV č. 319 v kat. úz. Horní Soběšovice, obec Soběšovice, na
pozemek parc. č. 340/52 o výměře 392 m2, ostatní plocha a nově vzniklý pozemek parc. č.
340/340 o výměře 17 m2, ostatní plocha, a to na základě geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 1371-45/2021, vypracovaného Ing. Alešem Hotou, IČ 02329603 a ověřeného
oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Alešem Wojnarem dne 17.6.2021 a na základě
sdělení Magistrátu města Frýdku-Místku ze dne 11.8.2021, č.j. MMFM 119207/2021, kterým byl
schválen navrhovaný záměr s dělením pozemku, a sice podílu ve výši 4/14 na výše uvedeném
nově vzniklém pozemku ze společného jmění manželů paní Aleny Chýlkové, nar. 26.6.1951 a
pana Jaroslava Chýlka, nar. 11.12.1947, oba bytem 17. listopadu 78, 738 01 Frýdek-Místek,
podílu ve výši 2/14 na výše uvedeném nově vzniklém pozemku od paní Heleny Gadlinové, nar.
5.6.1953, bytem Volgogradská 2460/24, 700 30 Ostrava a podílu ve výši 2/14 na výše uvedeném
nově vzniklém pozemku od paní Dany Wojtasové, nar. 10.6.1962, bytem Lískovecká 1743, 738
01 Frýdek-Místek, do vlastnictví Obce Soběšovice
4. bezúplatné nabytí podílu ve výši 2/14 na pozemku parc. č. 340/52 o výměře 392 m2, ostatní
plocha, který vznikl rozdělením pozemku parc. č. 340/52 o původní výměře 409 m2, ostatní
plocha, zapsaného na LV č. 319 v kat. úz. Horní Soběšovice, obec Soběšovice, na pozemek parc.
č. 340/52 o výměře 392 m2, ostatní plocha a nově vzniklý pozemek parc. č. 340/340 o výměře
17 m2, ostatní plocha, a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 137145/2021, vypracovaného Ing. Alešem Hotou, IČ 02329603 a ověřeného oprávněným
zeměměřičským inženýrem Ing. Alešem Wojnarem dne 17.6.2021 a na základě sdělení
Magistrátu města Frýdku-Místku ze dne 11.8.2021, č.j. MMFM 119207/2021, kterým byl
schválen navrhovaný záměr s dělením pozemku, od paní Heleny Gadlinové, nar. 5.6.1953,
bytem Volgogradská 2460/24, 700 30 Ostrava, do vlastnictví Obce Soběšovice
5. bezúplatné nabytí nově vzniklého pozemku parc. č. 725 o výměře 21 m2, ostatní plocha, který
vznikl rozdělením pozemku parc. č. st. 182 o původní výměře 347 m2, zastavěná plocha a
nádvoří, zapsaného na LV č. 366 v kat. úz. Horní Soběšovice, obec Soběšovice, na pozemek
parc. č. st. 182 o výměře 326 m2, zastavěná plocha a nádvoří a na nově vzniklý pozemek parc. č.
725 o výměře 21 m2, ostatní plocha, a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku
č. 1370-44/2021, vypracovaného Ing. Alešem Hotou, IČ 02329603 a ověřeného oprávněným
zeměměřičským inženýrem Ing. Alešem Wojnarem dne 11.6.2021 a na základě sdělení
Magistrátu města Frýdku-Místku ze dne 13.8.2021, č.j. MMFM 120191/2021, kterým byl
schválen navrhovaný záměr s dělením pozemku, od pana Martina Aertse, nar. 27.1.1980, bytem
Žofinská 511, 735 14 Orlová, do vlastnictví Obce Soběšovice.
17
ZÁPIS
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
konaného dne 8.9.2021

Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem.
Dále k tomuto sdělil, že navrhuje, aby se o předkládaném materiále hlasovalo jako o celku a ne,
o jednotlivých bodech usnesení zvlášť tak, jak stojí v bodě č. 1 schvalovací části navrhovaného
usnesení. Zároveň navrhuje vypuštění bodu č. 1 z navrhovaného usnesení.
Nechal hlasovat o způsobu hlasování, a to najednou a o vypuštění bodu č. 1 navrhovaného
usnesení.
Hlasování o způsobu hlasování najednou a vypuštění bodu č. 1 schvalovací části usnesení:
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má k tomuto bodu někdo nějaký dotaz, návrh či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že tomu tak nebylo, nechal hlasovat o upraveném usnesení.
Hlasování o upraveném usnesení:
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e
1. bezúplatné nabytí nově vzniklého pozemku parc. č. 446/26 o výměře 32 m2, trvalý travní
porost, který vznikl rozdělením pozemku parc. č. 446/6 o původní výměře 1797 m2, trvalý travní
porost, zapsaného na LV č. 227 v kat. úz. Horní Soběšovice, obec Soběšovice, na pozemek parc.
č. 446/6 o výměře 1765 m2, trvalý travní porost a nově vzniklý pozemek parc. č. 446/26 o
výměře 32 m2, trvalý travní porost, a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku
č. 1369-43/2021, vypracovaného Ing. Alešem Hotou, IČ 02329603 a ověřeného oprávněným
zeměměřičským inženýrem Ing. Alešem Wojnarem dne 18.6.2021 a na základě sdělení
Magistrátu města Frýdku-Místku ze dne 12.8.2021, č.j. MMFM 119829/2021, kterým byl
schválen navrhovaný záměr s dělením pozemku, ze společného jmění manželů paní Anny
Vajdové, nar. 25.6.1953 a pana Štefana Vajdy, nar. 19.10.1944, oba bytem Pastrňákova 516/56,
716 00 Ostrava, do vlastnictví Obce Soběšovice.
2. bezúplatné nabytí podílu ve výši 8/14 na nově vzniklém pozemku parc. č. 340/340 o výměře
17 m2, ostatní plocha, který vznikl rozdělením pozemku parc. č. 340/52 o původní výměře 409
m2, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 319 v kat. úz. Horní Soběšovice, obec Soběšovice, na
pozemek parc. č. 340/52 o výměře 392 m2, ostatní plocha a nově vzniklý pozemek parc. č.
340/340 o výměře 17 m2, ostatní plocha, a to na základě geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 1371-45/2021, vypracovaného Ing. Alešem Hotou, IČ 02329603 a ověřeného
oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Alešem Wojnarem dne 17.6.2021 a na základě
sdělení Magistrátu města Frýdku-Místku ze dne 11.8.2021, č.j. MMFM 119207/2021, kterým byl
schválen navrhovaný záměr s dělením pozemku, a sice podílu ve výši 4/14 na výše uvedeném
nově vzniklém pozemku ze společného jmění manželů paní Aleny Chýlkové, nar. 26.6.1951 a
pana Jaroslava Chýlka, nar. 11.12.1947, oba bytem 17. listopadu 78, 738 01 Frýdek-Místek,
podílu ve výši 2/14 na výše uvedeném nově vzniklém pozemku od paní Heleny Gadlinové, nar.
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5.6.1953, bytem Volgogradská 2460/24, 700 30 Ostrava a podílu ve výši 2/14 na výše uvedeném
nově vzniklém pozemku od paní Dany Wojtasové, nar. 10.6.1962, bytem Lískovecká 1743, 738
01 Frýdek-Místek, do vlastnictví Obce Soběšovice
3. bezúplatné nabytí podílu ve výši 2/14 na pozemku parc. č. 340/52 o výměře 392 m2, ostatní
plocha, který vznikl rozdělením pozemku parc. č. 340/52 o původní výměře 409 m2, ostatní
plocha, zapsaného na LV č. 319 v kat. úz. Horní Soběšovice, obec Soběšovice, na pozemek parc.
č. 340/52 o výměře 392 m2, ostatní plocha a nově vzniklý pozemek parc. č. 340/340 o výměře
17 m2, ostatní plocha, a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 137145/2021, vypracovaného Ing. Alešem Hotou, IČ 02329603 a ověřeného oprávněným
zeměměřičským inženýrem Ing. Alešem Wojnarem dne 17.6.2021 a na základě sdělení
Magistrátu města Frýdku-Místku ze dne 11.8.2021, č.j. MMFM 119207/2021, kterým byl
schválen navrhovaný záměr s dělením pozemku, od paní Heleny Gadlinové, nar. 5.6.1953,
bytem Volgogradská 2460/24, 700 30 Ostrava, do vlastnictví Obce Soběšovice
4. bezúplatné nabytí nově vzniklého pozemku parc. č. 725 o výměře 21 m2, ostatní plocha, který
vznikl rozdělením pozemku parc. č. st. 182 o původní výměře 347 m 2, zastavěná plocha a
nádvoří, zapsaného na LV č. 366 v kat. úz. Horní Soběšovice, obec Soběšovice, na pozemek
parc. č. st. 182 o výměře 326 m2, zastavěná plocha a nádvoří a na nově vzniklý pozemek parc. č.
725 o výměře 21 m2, ostatní plocha, a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku
č. 1370-44/2021, vypracovaného Ing. Alešem Hotou, IČ 02329603 a ověřeného oprávněným
zeměměřičským inženýrem Ing. Alešem Wojnarem dne 11.6.2021 a na základě sdělení
Magistrátu města Frýdku-Místku ze dne 13.8.2021, č.j. MMFM 120191/2021, kterým byl
schválen navrhovaný záměr s dělením pozemku, od pana Martina Aertse, nar. 27.1.1980, bytem
Žofinská 511, 735 14 Orlová, do vlastnictví Obce Soběšovice.
usn. č. 215/15ZO/2021
___________________________________________________________________________

11. Investiční akce
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o přijatých dotacích
-

-

Moravskoslezský kraj - Program na podporu přípravy projektové dokumentace
a)
Projekt na opravu místních komunikací
MAS Pobeskydí - Program rozvoje venkova – Fiche 6 - Občanská vybavenost
a)
Vybavení knihovny
b)
Pořízení vybavení pro JPO
MŽP – Zvýšení efektivity svozu v obci Soběšovice (pořízení kontejnerů na separovaný odpad,
popelnic BRKO a štěpkovač)
schvaluje

1. podání žádosti o dotace:
SZIF – program 4.3.2. lesnická infrastruktura (podpora 90%)
MMR
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-

- Podpora obnovy místních komunikací
- Podpora obnovy sportovní infrastruktury
- Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
- Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
SFPI - revitalizace brownfieldů
MMR - revitalizace brownfieldů

2. Priority realizace investičních záměrů
1.
Rekonstrukce střechy sálu objektu Nová Husarůvka
2.
Demolice a realizace výstavby „Spolkový dům“
3.
Obnova zpevněných ploch na hřbitově
Dotazy, návrhy, připomínky

Z jednání odešel zastupitel František Papala
Přítomných zastupitelů : 12
Omluveni : 2
Nepřítomen : 1
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že tento materiál je rozdělen do dvou částí, a to v části informativní a část
schvalovací. Seznámil přítomné s informativní zprávou o přijatých dotacích.
Dotazoval se, zda má k této části usnesení někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz, návrh či připomínku, nechal hlasovat o první části
usnesení – bere na vědomí.
Hlasování o návrhu usnesení – bere na vědomí:
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
Návrh byl přijat
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že další části usnesení je podání žádosti o dotace a seznámil přítomné se záměry
obce podat tyto žádosti o dotace a tyto dotace vysvětlil.
SZIF – program 4.3.2. lesnická infrastruktura (podpora 90%)
MMR
- Podpora obnovy místních komunikací
- Podpora obnovy sportovní infrastruktury
- Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
- Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
SFPI - revitalizace brownfieldů
MMR - revitalizace brownfieldů
MUDr. Marcela Kerzlová, zastupitelka obce
Dotazovala se na opravu střechy sálu na Nové Husarůvce. Zda čekáme na nějakou dotaci a jak
dlouho to může trvat ? Domnívala se, že střecha se bude opravovat tak, aby byla co nejdříve
hotová.
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Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že střecha se samozřejmě opravovat bude, ale vše je odvislé od zpracování
dokumentace, vypracování statického posouzení, návrhu statického opatření pro vyztužení
ocelové konstrukce, atd. Máme přislíbeno, že v příštím týdnu by mohl stavební úřad vydat
rozhodnutí o realizaci tohoto stavebního záměru. Vzhledem k tomu, že je to spojeno s likvidací
protipožárních nástřiků ocelové konstrukce, který obsahuje azbest, je do tohoto procesu zapojena
i hygiena. Hygiena se již pro stavební úřad vyjádřila s kladným stanoviskem a na základě toho
může stavební úřad své rozhodnutí vydat. Po doručení rozhodnutí stavebního úřadu můžeme
teprve vyhlásit výběrové řízení.
Dotazoval se, zda má k této části usnesení někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz, návrh či připomínku, nechal hlasovat o druhé části
usnesení – bod 1 schvalovací části usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení – schvaluje – bod. 1:
Pro :
11
Proti:
0
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
1
Návrh byl přijat
Na jednání se vrátil zastupitel František Papala
Přítomných zastupitelů : 13
Omluveni : 2
Nepřítomen : 0
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že další části usnesení jsou priority realizace investičních záměrů a tyto
jednotlivé investiční záměry vysvětlil včetně financování.
1. Rekonstrukce střechy sálu objektu Nová Husarůvka
2. Demolice a realizace výstavby „Spolkový dům“
3. Obnova zpevněných ploch na hřbitově
Dotazoval se, zda má k této části usnesení někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku? Vzhledem
k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz, návrh či připomínku, nechal hlasovat o druhé části
usnesení – bod 2 schvalovací části usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení – schvaluje – bod. 2:
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 přijatých
dotacích
-Moravskoslezský kraj - Program na podporu přípravy projektové dokumentace
a)Projekt na opravu místních komunikací
-MAS Pobeskydí - Program rozvoje venkova – Fiche 6 - Občanská vybavenost
a)Vybavení knihovny
b)Pořízení vybavení pro JPO
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- MŽP – Zvýšení efektivity svozu v obci Soběšovice (pořízení kontejnerů na separovaný odpad,
popelnic BRKO a štěpkovač)
schvaluje
1. podání žádosti o dotace:
SZIF – program 4.3.2. lesnická infrastruktura (podpora 90%)
MMR
- Podpora obnovy místních komunikací
- Podpora obnovy sportovní infrastruktury
- Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
- Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
SFPI - revitalizace brownfieldů
MMR - revitalizace brownfieldů
2.Priority realizace investičních záměrů
1.Rekonstrukce střechy sálu objektu Nová Husarůvka
2.Demolice a realizace výstavby „Spolkový dům“
3.Obnova zpevněných ploch na hřbitově
usn. č. 216/15ZO/2021
_____________________________________________________________________________

12. Dotazy a připomínky občanů a zastupitelů
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
dotazy a připomínky občanů obce Soběšovice a členů Zastupitelstva obce Soběšovice.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Otevřel diskusi k tomuto bodu.
MUDr. Marcela Kerzlová, zastupitelka obce
Dotazovala se na cyklostezku.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že v průběhu září proběhne schůze Mikroregionu Žermanické a Těrlické
přehrady, kde by jim měli být poskytnuty informace týkající se cyklostezky, zda se podařilo
uskutečnit jednání na Ministerstvu financí, dále dohodnout předání podkladů pro realizaci ještě
v letošním roce, anebo ve stanoveném termínu, což je únor 2022. Předpoklad je, že v průběhu
roku 2022 Ministerstvo financí vyhlásí veřejnou zakázku na stavbu cyklostezky okolo
Žermanické přehrady. Konkrétnější informace tedy budou až proběhne schůzka Mikroregionu
Žermanické a Těrlické přehrady.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
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Petr Voznica, starosta obce
Informoval, že 15.9.2021 bude ukončen příjem nabídek na rekonstrukci komunikace III. třídy č.
4735 – od křižovatky po zastávku do Žermanic. Rekonstrukce je naplánovaná na letošní rok, kdy
předpoklad realizace je v průběhu října, listopadu.
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. 217/15ZO/2021

13. Zpráva návrhové komise
p. Petr Voznica, starosta obce
Vyzval předsedu návrhové komise, aby přečetl přijatá usnesení zastupitelstva obce.
Ing. Ivo Papala, zastupitel obce, člen rady obce
Přečetl přítomným přijatá usnesení na 15. 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 15. zasedání zastupitelstva v 18,54 hod.
_____________________________________________________________________________
Zapsala : Petra Valošková
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Ověřili správnost zápisu ověřovatelé
15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice:

p. Ivo Dominík, v. r.
zastupitel obce

p. Svatomír Oborný, v.r.
zastupitel obce

Předseda návrhové komise:
Ing. Ivo Papala, 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
15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaného dne 8.9.2021 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 485/2021
V Soběšovicích dne 8.9.2021
Zpracoval : Valošková Petra
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Přehled přijatých usnesení
15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konané dne 8.9.2021

________________________________________________________________
206/15ZO/2021 - Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
207/15ZO/2021 - Návrh zapisovatele
208/15ZO/2021 - Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO
209/15ZO/2021 - Ověřovatelé zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
210/15ZO/2021 - Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání ZO
211/15ZO/2021 – Zpráva o činnosti rady obce za období od 16.6.2021 - 25.8.2021
212/15ZO/2021 – Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního
213/15ZO/2021 - Územní plán obce Soběšovice – Návrhy na změnu
214/15ZO/2021 - Obecně závazná vyhláška Obce Soběšovice č. 2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
215/15ZO/2021 - Záměr nabytí pozemků
216/15ZO/2021 - Investiční akce
217/15ZO/2021 - Dotazy a připomínky občanů a zastupitelů
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USNESENÍ

15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 8.9.2021
___________________________________________________________________________
206/15ZO/2021 - Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice_____
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
program 15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 8.9.2021.
___________________________________________________________________________
207/15ZO/2021 - Návrh zapisovatele____________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
zapisovatelku pro 15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne
8.9.2021 paní Petru Valoškovou.
___________________________________________________________________________
208/15ZO/2021 - Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
návrhovou komisi pro přípravu usnesení 15. zasedání Zastupitelstva obce
Soběšovice, konaného dne 8.9.2021 , a to ve složení :
Ing. Ivo Papala, Bc. Marek Pavlok, p. Radek Siuda
___________________________________________________________________________
209/15ZO/2021 - Ověřovatelé zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice_____
Zastupitelstvo obce Soběšovice
určuje
ověřovatele zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného
dne 8.9.2021 ve složení : p. Ivo Dominík, p. Svatomír Oborný.
___________________________________________________________________________
210/15ZO/2021 - Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání ZO___________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o úkolech vyplývajících ze Zastupitelstva obce
Soběšovice ze dne 9.6. 2021
___________________________________________________________________________
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211/15ZO/2021 – Zpráva o činnosti rady obce za období od 16.6.2021 - 25.8.2021_______
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti Rady obce Soběšovice v období od 16.6.2021
– 25.8.2021
___________________________________________________________________________
212/15ZO/2021 – Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního ________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
1. zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze
dne 3.9.2021
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze
dne 30.8.2021
___________________________________________________________________________
213/15ZO/2021 - Územní plán obce Soběšovice – Návrhy na změnu__________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
způsob hlasování a to o jednotlivých návrzích na změnu územního plánu samostatně

schvaluje
návrh na změnu Územního plánu obce Soběšovice navrhovateli:
8. Ing. Petr Vaníček
neschvaluje
návrhy na změnu Územního plánu obce Soběšovice navrhovatelům:
7. Pavel Ščerba
8. Iveta a Radim Hanzelkovi
4. SUOPELOS s.r.o.
5. Tomáš Bednář
6. Jaroslav Straka
8. Josef Zouhar, Jana Krainová
___________________________________________________________________________
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214/15ZO/2021 - Obecně závazná vyhláška Obce Soběšovice č. 2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku Obce Soběšovice č. 2/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.
___________________________________________________________________________
215/15ZO/2021 - Záměr nabytí pozemků________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
6. bezúplatné nabytí nově vzniklého pozemku parc. č. 446/26 o výměře 32 m2,
trvalý travní porost, který vznikl rozdělením pozemku parc. č. 446/6 o původní
výměře 1797 m2, trvalý travní porost, zapsaného na LV č. 227 v kat. úz. Horní
Soběšovice, obec Soběšovice, na pozemek parc. č. 446/6 o výměře 1765 m2,
trvalý travní porost a nově vzniklý pozemek parc. č. 446/26 o výměře 32 m 2,
trvalý travní porost, a to na základě geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 1369-43/2021, vypracovaného Ing. Alešem Hotou, IČ 02329603 a
ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Alešem Wojnarem
dne 18.6.2021 a na základě sdělení Magistrátu města Frýdku-Místku ze dne
12.8.2021, č.j. MMFM 119829/2021, kterým byl schválen navrhovaný záměr
s dělením pozemku, ze společného jmění manželů paní Anny Vajdové, nar.
25.6.1953 a pana Štefana Vajdy, nar. 19.10.1944, oba bytem Pastrňákova
516/56, 716 00 Ostrava, do vlastnictví Obce Soběšovice.
7. bezúplatné nabytí podílu ve výši 8/14 na nově vzniklém pozemku parc. č.
340/340 o výměře 17 m2, ostatní plocha, který vznikl rozdělením pozemku
parc. č. 340/52 o původní výměře 409 m2, ostatní plocha, zapsaného na LV č.
319 v kat. úz. Horní Soběšovice, obec Soběšovice, na pozemek parc. č. 340/52
o výměře 392 m2, ostatní plocha a nově vzniklý pozemek parc. č. 340/340 o
výměře 17 m2, ostatní plocha, a to na základě geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 1371-45/2021, vypracovaného Ing. Alešem Hotou, IČ
02329603 a ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Alešem
Wojnarem dne 17.6.2021 a na základě sdělení Magistrátu města FrýdkuMístku ze dne 11.8.2021, č.j. MMFM 119207/2021, kterým byl schválen
navrhovaný záměr s dělením pozemku, a sice podílu ve výši 4/14 na výše
uvedeném nově vzniklém pozemku ze společného jmění manželů paní Aleny
Chýlkové, nar. 26.6.1951 a pana Jaroslava Chýlka, nar. 11.12.1947, oba bytem
17. listopadu 78, 738 01 Frýdek-Místek, podílu ve výši 2/14 na výše uvedeném
nově vzniklém pozemku od paní Heleny Gadlinové, nar. 5.6.1953, bytem
Volgogradská 2460/24, 700 30 Ostrava a podílu ve výši 2/14 na výše
uvedeném nově vzniklém pozemku od paní Dany Wojtasové, nar. 10.6.1962,
bytem Lískovecká 1743, 738 01 Frýdek-Místek, do vlastnictví Obce
Soběšovice
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8. bezúplatné nabytí podílu ve výši 2/14 na pozemku parc. č. 340/52 o výměře
392 m2, ostatní plocha, který vznikl rozdělením pozemku parc. č. 340/52 o
původní výměře 409 m2, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 319 v kat. úz.
Horní Soběšovice, obec Soběšovice, na pozemek parc. č. 340/52 o výměře 392
m2, ostatní plocha a nově vzniklý pozemek parc. č. 340/340 o výměře 17 m2,
ostatní plocha, a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.
1371-45/2021, vypracovaného Ing. Alešem Hotou, IČ 02329603 a ověřeného
oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Alešem Wojnarem dne 17.6.2021
a na základě sdělení Magistrátu města Frýdku-Místku ze dne 11.8.2021, č.j.
MMFM 119207/2021, kterým byl schválen navrhovaný záměr s dělením
pozemku, od paní Heleny Gadlinové, nar. 5.6.1953, bytem Volgogradská
2460/24, 700 30 Ostrava, do vlastnictví Obce Soběšovice
9. bezúplatné nabytí nově vzniklého pozemku parc. č. 725 o výměře 21 m2,
ostatní plocha, který vznikl rozdělením pozemku parc. č. st. 182 o původní
výměře 347 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na LV č. 366 v kat. úz.
Horní Soběšovice, obec Soběšovice, na pozemek parc. č. st. 182 o výměře 326
m2, zastavěná plocha a nádvoří a na nově vzniklý pozemek parc. č. 725 o
výměře 21 m2, ostatní plocha, a to na základě geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 1370-44/2021, vypracovaného Ing. Alešem Hotou, IČ
02329603 a ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Alešem
Wojnarem dne 11.6.2021 a na základě sdělení Magistrátu města FrýdkuMístku ze dne 13.8.2021, č.j. MMFM 120191/2021, kterým byl schválen
navrhovaný záměr s dělením pozemku, od pana Martina Aertse, nar. 27.1.1980,
bytem Žofinská 511, 735 14 Orlová, do vlastnictví Obce Soběšovice.
___________________________________________________________________________
216/15ZO/2021 - Investiční akce________________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o přijatých dotacích
-

-

Moravskoslezský kraj - Program na podporu přípravy projektové dokumentace
b) Projekt na opravu místních komunikací
MAS Pobeskydí - Program rozvoje venkova – Fiche 6 - Občanská vybavenost
c) Vybavení knihovny
d) Pořízení vybavení pro JPO
MŽP – Zvýšení efektivity svozu v obci Soběšovice (pořízení kontejnerů na
separovaný odpad, popelnic BRKO a štěpkovač)
schvaluje

3. podání žádosti o dotace:
- SZIF – program 4.3.2. lesnická infrastruktura (podpora 90%)
- MMR
- Podpora obnovy místních komunikací
- Podpora obnovy sportovní infrastruktury
- Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
- Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
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-

SFPI - revitalizace brownfieldů
MMR - revitalizace brownfieldů

4. Priority realizace investičních záměrů
4. Rekonstrukce střechy sálu objektu Nová Husarůvka
5. Demolice a realizace výstavby „Spolkový dům“
6. Obnova zpevněných ploch na hřbitově
___________________________________________________________________________
217/15ZO/2021 - 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 navrhovatelky/navrhovatele Zdeňky Žabkové/Ing. Jana Zamyslovského

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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