USNESENÍ
83. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 27.4.2022 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

__________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 291/2022
V Soběšovicích dne 28.4.2022
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
83. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 27.4.2022
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
1212/83/2022 - Kontrola plnění usnesení
1213/83/2022 – p………. – Návrh na pořízení změny územního plánu
1214/83/2022 - Obec Soběšovice – Zápis z komise stavební, životního prostředí a rekreace
1215/83/2022 - Marián Dodulík – 1. Vyjádření k projektové dokumentaci na výstavbu
apartmánového domu v Soběšovicích
2. Úprava projektu
1216/83/2022 - ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o umístění zařízení
1218/83/2022 - MADT, a.s. – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
1219/83/2022 - Statutární město Frýdek-Místek – Smlouva o kompenzaci nákladů
1220/83/2022 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Zápis č. 4/2022
Rada obce s c h v a l u j e :
1211/83/2022 - Program 83. schůze Rady obce Soběšovice
1216/83/2022 - ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o umístění zařízení
1217/83/2022 - Obec Soběšovice – Rozpočtové opatření č. 4/2022
1218/83/2022 - MADT, a.s. – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
1219/83/2022 - Statutární město Frýdek-Místek – Smlouva o kompenzaci nákladů
Rada obce n e s c h v a l u j e :
1215/83/2022 - Marián Dodulík – 1. Vyjádření k projektové dokumentaci na výstavbu
apartmánového domu v Soběšovicích
2. Úprava projektu
Rada obce u k l á d á :
1213/83/2022 - p………. – Návrh na pořízení změny územního plánu
1215/83/2022 - Marián Dodulík – 1. Vyjádření k projektové dokumentaci na výstavbu
apartmánového domu v Soběšovicích
2. Úprava projektu
Rada obce p o v ě ř u j e :
1216/83/2022 - ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o umístění zařízení
1218/83/2022 - MADT, a.s. – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
1219/83/2022 - Statutární město Frýdek-Místek – Smlouva o kompenzaci nákladů
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USNESENÍ
83. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 27.4.2022
____________________________________________________________________________________
1211/83/2022 - Program 83. schůze Rady obce Soběšovice___________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 83. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 27. 4. 2022
____________________________________________________________________________________
1212/83/2022 - Kontrola plnění usnesení_________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů vyplývajících z usnesení schválených Radou obce Soběšovice.
t r v á dále na plnění úkolů:
615/51/2017 - Obec Soběšovice – Informativní zpráva o probíhajících akcích
649/44/2020 - Obec Soběšovice – Záměr prodeje části pozemku p. č. 382/2 v k.ú. Pitrov
833/56/2021 - JUDr. Martin Horák, LL.M., MBA – Majetkové vztahy k pozemkům
v k.ú. Soběšovice
926/62/2021 - Firemky s.r.o. – Žádost o odkup pozemku
935/63/2021 - p………. - Návrh na pořízení změny územního plánu – bod 1,2
985/67/2021 - Obec Soběšovice – Studie cestovního ruchu
1127/76/2022 - p………., p………. - Návrh na pořízení změny
územního plánu obce Soběšovice – bod 1 a 2
1140/77/2022 - Conseq Funds investiční společnost, a.s. – Investiční nabídka
1155/78/2022 - Firemky s.r.o. – Žádost o směnu pozemku
1160/79/2022 - Armáda Spásy – Smlouva o spolupráci
1173/80/2022 - KÚ MSK – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
1178/80/2022 - Obec Soběšovice – Architektonická studie pro využití pozemku
parc.č.171/1 v k.ú. Dolní Soběšovice
1179/80/2022 - Obec Soběšovice – Vybavení interiéru kulturního sálu Nová Husarůvka
1188/81/2022 - p………. - Návrh na pořízení změny územního plánu-bod
1,2
1194/81/2022 - p………. – Žádost o zavedení veřejného osvětlení
1198/81/2022 - p………. – Žádost o vyjádření k PD
1206/82/2022 - Nitola Holding s.r.o. – Žádost o odprodej obecních pozemků
v y p o u š t í ze sledování splněné úkoly:
1203/82/2022 - Klub Sobíšek, z.s. – Žádost o prominutí platby za pronájem tělocvičny
1207/82/2022 - Miroslav Chybík – Žádost o pronájem části pozemku
1208/82/2022 - Obec Soběšovice – Výběr zhotovitele interiéru sálu
1209/82/2022 - p………. – Žádost o pronájem hrobového místa
1210/82/2022 - Směrnice obce Soběšovice k postupu v oblasti kulturní péče
____________________________________________________________________________________
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1213/83/2022 - p………. – Návrh na pořízení změny územního plánu_____________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh na pořízení změny územního plánu obce Soběšovice, část parc. č. 154/1 v k.ú. Pitrov
navrhovatele p………., bytem …………… na plochu smíšená obytná k výstavbě
rodinného domu
ukládá
1. předložit k posouzení návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice, část parc. č.
154/1 v k.ú. Pitrov navrhovatele p………., bytem …………… na plochu smíšená
obytná k výstavbě rodinného domu do Komise stavební, životního prostředí a rekreace
Rady obce Soběšovice.
T: 2022
Z: starosta
2. zařadit návrh na změnu územního plánu obce Soběšovice část parc. č. 154/1 v k.ú.
Pitrov navrhovatele p………., bytem …………… na plochu smíšená obytná
k výstavbě rodinného domu s vyjádřením Komise stavební a životního prostředí Rady
obce Soběšovice mezi další navrhovatele změn územního plánu obce Soběšovice
k dalšímu projednání v Zastupitelstvu obce Soběšovice.
T: 9/2022
Z: starosta
3. informovat žadatele o rozhodnutí Rady obce Soběšovice
T: ihned
Z: starosta
____________________________________________________________________________________
1214/83/2022 - Obec Soběšovice – Zápis z komise stavební, životního prostředí a rekreace________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zápis komise stavební, životního prostředí a rekreace z 5.4.2022.
____________________________________________________________________________________
1215/83/2022 - Marián Dodulík – 1. Vyjádření k projektové dokumentaci na výstavbu
apartmánového domu v Soběšovicích
2. Úprava projektu_______________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
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návrh nové varianty výstavby apartmánového domu v Soběšovicích na pozemku parc. č.
370/1 a 480/3 obě v k.ú. Pitrov podané dne 20.4.2022.
neschvaluje
původní návrh projektové dokumentace výstavby apartmánového domu v Soběšovicích
na pozemku parc. č. 370/1 a 480/3 obě v k.ú. Pitrov podané dne 6.9.2021 na základě
opětovného projednání za účasti investora a projektanta a doporučení Komise stavební,
životního prostředí a rekreace projednané dne 5.4.2022.
ukládá
1. předložit návrh nové varianty výstavby apartmánového domu v Soběšovicích na
pozemku parc. č. 370/1 a 480/3 obě v k.ú. Pitrov na jednání komise stavební,
životního prostředí a rekreace.
T: ihned
Z: starosta
2. se stanoviskem komise stavební, životního prostředí a rekreace předložit nový návrh
k dalšímu projednávání Radě obce Soběšovice
T: 25.5.2022
Z: starosta
____________________________________________________________________________________
1216/83/2022 - ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o umístění zařízení___________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh Smlouvy o umístění zařízení (bezúplatná) mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice č.p. 10, jejímž
předmětem je umístění a provozování informačního panelu měřiče rychlosti na sloupy
venkovního vedení nn na dobu neurčitou
schvaluje
Smlouvu o umístění zařízení (bezúplatná) mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV-Podmokly a obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice č.p. 10, jejímž
předmětem je umístění a provozování informačního panelu měřiče rychlosti na sloupy
venkovního vedení nn na dobu neurčitou
pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
____________________________________________________________________________________
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1217/83/2022 - Obec Soběšovice – Rozpočtové opatření č. 4/2022_____________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 4/2022.
____________________________________________________________________________________
1218/83/2022 - MADT, a.s. – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo_________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce střechy nad sálem Soběšovice“ mezi
společností MADT, a.s., Slezská 950, 735 14 Orlová a obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice č.p. 10, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 30.453,- Kč bez DPH a
vícepráce ve výši 675.871,- Kč bez DPD a celková cena díla se tak mění na 5.597.832,79
Kč bez DPH
schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce střechy nad sálem Soběšovice“ mezi
společností MADT, a.s., Slezská 950, 735 14 Orlová a obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice č.p. 10, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 30.453,- Kč bez DPH a
vícepráce ve výši 675.871,- Kč bez DPD a celková cena díla se tak mění na 5.597.832,79
Kč bez DPH
pověřuje
starostu obce podpisem Dodatku.
____________________________________________________________________________________
1219/83/2022 - Statutární město Frýdek-Místek – Smlouva o kompenzaci nákladů______________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh Smlouvy o kompenzaci nákladů za zajištění ubytování osobám postiženým
ozbrojeným konfliktem na Ukrajině č. S/0349/2022/OBRaPK mezi Statutárním městem
Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek a obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice č.p. 10, jejímž předmětem je závazek ubytovatele v rámci své ubytovací
kapacity vyčlenit ve svém ubytovacím zařízení v Soběšovice 10, prostory pro potřeby
ubytování 10 vysídlených osob prchajících z území státu Ukrajina a tyto osoby bezplatně
ubytovat. Požadovanou kapacitu ubytování je možné měnit. Kompenzační příspěvek za
zajištění nouzového ubytování činí 200 Kč vč. DPH.
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schvaluje
Smlouvu o kompenzaci nákladů za zajištění ubytování osobám postiženým ozbrojeným
konfliktem na Ukrajině č. S/0349/2022/OBRaPK mezi Statutárním městem FrýdekMístek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek a obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice č.p.
10, jejímž předmětem je závazek ubytovatele v rámci své ubytovací kapacity vyčlenit ve
svém ubytovacím zařízení v Soběšovice 10, prostory pro potřeby ubytování 10
vysídlených osob prchajících z území státu Ukrajina a tyto osoby bezplatně ubytovat.
Požadovanou kapacitu ubytování je možné měnit. Kompenzační příspěvek za zajištění
nouzového ubytování činí 200 Kč vč. DPH.
pověřuje
starostu obce podpisem Smlouvy.
____________________________________________________________________________________
1220/83/2022 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Zápis č. 4/2022_________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zápis č. 4/2022 z jednání valné hromady starostů DSO Mikroregionu Žermanické a
Těrlické přehrady ze dne 26.4.2022.
____________________________________________________________________________________

Tomáš D á m e k, v.r.
Místostarosta obce

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