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Zpravodaj obce Soběšovice

OBEC SOBĚŠOVICE INFORMUJE
Vážení spoluobčané.

Vyúčtování a úhrada za nákup proběhne následně po ukončení nouzového stavu a přijatých krizových opatřeních.

V této nelehké době, kdy se situace o rozsahu
nákazy a různá krizová opatření mění ze dne na
den, Vás žádám o důsledné dodržování vydaných opatření. Tyto jsou prezentovány ve sdělovacích prostředcích, ale v textové podobě i na
webových stránkách obce, v záložce „AKTUALITY“. Na těchto stránkách najdete i další užitečné
informace a kontakty pro řešení různých situací
vyvolaných vyhlášeným krizovým opatřením.

Na uvedených číslech nás můžete kontaktovat i v případě,
že nutně potřebujete i jinou
pomoc.
Nákup Vám může zajistit také:
Potraviny „MŮJ OBCHOD“ Soběšovice
– 603 428 987, nebo 739 201 480

Pro ty, kteří tak dosud neučinili, znovu uveřejňujeme informaci o bezplatné možnosti registrace do aplikace „HLÁŠENÍ ROZHLASU“, která
umožňuje operativní rozesílání aktuálních
upozornění, zpráv a informací, nejen obecního
úřadu, ale i zpráv krizového řízení na Vaše mobily, e-maily. Zvláště v této době je aktuální
informovanost prioritou.

Nákup i dovoz obědů Vám může zajistit také:
Charita Český Těšín
– 603 567 840, paní Václavíková
Velké poděkování patří všem, kteří šíjí ochranné roušky pro sousedy a další zájemce, nejen
z řad občanů obce. Je to velmi záslužná činnost, které si velice vážíme a za kterou velice
děkujeme.

Stále platí bezplatná nabídka možnosti vyzvednutí léků a zajištění nákupu a dodávky
potravin našim občanům starším 70 let či
občanům v nařízené karanténě, kterým tuto
službu nemůže zajistit jejich rodina.

Roušky byly použity pro obyvatele v DPS, zbývající část je určena pro ty z Vás, kteří používají
zatím jen provizorní náhrady. Zájemci mohou
vyzvednout na OÚ.

Nákup bude zajišťován občanům s trvalým
pobytem v obci Soběšovice maximálně 1x týdně v hodnotě 500,- Kč.

Sankce za porušení nařízení povinnosti nosit při pohybu a pobytu na všech místech mimo
bydliště ochranné prostředky
dýchacích cest se pohybuje až
do výše 20 000,- Kč!!

Nákup bude předán
bez kontaktu před dveře.
Objednávky přijímáme v pracovních dnech od
8:00 do 14:00 hod na telefonních číslech:
starosta obce - 724 178 724
sekretariát OÚ - 558 404 550

Buďme k sobě navzájem ohleduplní, používejme ochranné roušky, dodržujme důsledně
hygienické pravidla, společně to určitě zvládneme a díky vzájemné pomoci zdárně
překonáme.

Pokud se na uvedené čísla nedovoláte, můžete zaslat SMS,
ve které uveďte své jméno !!.

Voznica Petr, starosta obce
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Na VII. zasedání
Zastupitelstva,

Platba místních
poplatků

konaném dne 11.3.2020
zastupitelstvo obce mimo jiné

S ohledem na současnou situaci a s blížící
se lhůtou splatnosti místních poplatků:

projednalo a schválilo :
• Rozpočtové opatření č. 1/2020
• Strategický plán rozvoje obce
• Směnu části pozemku ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Domaslavice za pozemek ve vlastnictví obce Soběšovice
• Pořízení změny č. 2 Územního plánu obce
• Podání žádostí o poskytnutí dotace

- doporučujeme občanům, aby místní
poplatky hradili bezhotovostním převodem (VS, číslo účtu a výši poplatku Vám
sdělíme telefonicky na čísle 558 404 550,
nebo e-mailem na obec@sobesovice.cz )
- oznamujeme, že u občanů, kteří platí
místní poplatky v hotovosti a nemohou
platit bankovním převodem, umožníme
tyto platby provést po ukončení nouzového stavu.

projednalo a neschválilo :
• Nabídku bezúplatného převodu pozemků
• Žádost o prověření postupu Komise
stavební, životního prostředí a rekreace
u projednání návrhu na změnu územního plánu Kontrolním výborem Zastupitelstva obce Soběšovice

Sběr nebezpečného
odpadu, elektrozařízení
a výkup papíru

projednalo a vzalo na vědomí
• Protokol o provedení veřejnoprávní kontroly Mikroregionu Žermanické a Těrlické
přehrady
• Informaci o zrušení spolupráce ze strany
MP Havířov z důvodu nedostatečného
počtu policistů

Vzhledem k nouzovému stavu ČR se ruší
ve dnech 3.4.2020 - 4.4.2020 sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení
a výkup papíru. Dle vývoje situace bude
náhradní termín uveřejněn ve zpravodaji obce.

Nepřijalo usnesení k nařízení vlády
č. 338/2019Sb.

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci dubnu
Eva Papalová,
Josef Adámek, Karel Bařina,		
Milada Foukalová
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Zahájení sběru a svozu
biologicky rozložitelného odpadu
Sběr „BRKO“ začne probíhat od pondělí 20. 4.2020 – svozový den – PONDĚLÍ.
•

Svoz a likvidaci v letošním roce opět zajišťuje fy FCC Česká republika, s.r.o.

•

Nadále zůstává zachován stávající sběr do plastových pytlů 70 x 80 cm. Pokud
použijete objemnější pytel, jeho váha nesmí přesáhnout 30 kg.

•

Pokud bude Váš pytel po vysypání natolik poškozen, že jej nelze příště použít,
zaměstnanci svozové firmy Vám na místě zanechají nový, neporušený.

Ekonomika nakládání s odpady
– obec Soběšovice
Přehled výdajů za svoz a uložení
Rok

Komunální
odpad

Separovaný
odpad

Nebezpečný
odpad

Biologicky rozložitelný
komunální odpad

2007

413 056,-

80 150,-

21 433,-

nebyl svoz

2008

447 603,-

86 863,-

40 231,-

40 304,-

2009

424 615,-

75 608,-

48 381,-

65 690,-

2010

451 693,-

75 493,-

32 720,-

86 436,-

(87,57 t)

2011

448 402,-

72 069,-

23 853,-

109 957,-

(119,71 t)

2012

432 655,-

90 123,-

23 287,-

109 634,-

(122,00 t)

2013

444 884,-

90 910,-

19 993,-

116 536,-

(121,36 t)

2014

470 634,-

89 703,-

21 114,-

183 703,-

(185,22 t)

2015

433 068,-

117 276,-

18 686,-

183 620,-

(153,53 t)

2016

409 110,-

163 475,-

19 678,-

202 031,2,- (152,77 t)

2017

433 987,-

179 227,-

18 903,-

199 099,-

(150,55 t)

2018

431 688,-

205 678,-

19 548,-

239 161,-

(180,84 t)

2019

436 425,-

216 775,-

24 705,-

224 952,-

(157,52 t)
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Přehled příjmů

Rok

rekreační
občan objekt

celkem
vybráno

Příspěvek
EKOKOMU
za třídění
odpadů v Kč Žel.šrot

2007

370,-

425,-

383 491,-

36 282,-

5 712,-

2008

385,-

440,-

386 651,-

28 680,-

------

2009

400,-

454,-

404 636,-

27 539,-

3 888,-

2010

434,-

488,-

429 637,-

49 773,-

------

2011

440,-

490,-

454 274,-

59 467,-

------

2012

450,-

500,-

469 493,-

53 270,-

------

2013

500,-

550,-

526 820,-

43 588,-

------

2014

520,-

570,-

551 991,-

66 123,-

------

2015

540,-

590,-

581 479,-

93 993,-

------

2016

550,-

610,-

602 727,-

101 914,5,-

------

2017

550,-

610,-

579 758,-

135 887,5,-

------

2018

550,-

610,-

592 717,-

140 508,-

10 381,-

2019

570,-

640,-

610 622,-

158 910,-

2 392,-

Poplatek v Kč

Rozdíl mezi výdaji a příjmy
Rok

Výdaje

Příjmy

Rozdíl v Kč/doplatek na občana

2007

514 639,-

425 483,-

- 89 154,- / 104,-

2008

615 001,-

415 331,-

- 199 670,- / 233,-

2009

614 294,-

436 063,-

- 178 231,- / 208,-

2010

646 342,-

479 410,-

- 166 932,- / 195,-

2011

654 281,-

513 741,-

- 140 540,- / 164,-

2012

655 699,-

522 763,-

- 132 936,- / 151,-

(125,- s rekreač.objekty)

2013

672 323,-

570 408,-

- 101 915,- / 115,-

(95,- s rekreač.objekty)

2014

765 154,-

618 114,-

- 147 040,- / 165,-

(137,- s rekr objekty)

2015

752 650,-

675 472,-

- 77 178,- / 86,3,-

(70,7 s rekreačními objekty)

2016

794 294,2

704 641,5

- 89 652,7,- / 100,51,-

(81,73 s rekreač. objekty)

2017

831 216,-

715 645,5

- 115 570,5,- / 129,27,-

(104,4 s rekreač. objekty)

2018

896 075,-

743 606,-

- 152 469,- / 170,61,-

(140,65 s rekreač. objekty)

2019

902 857,-

769 532,-

- 133 325,- / 147,15,-

(121,86 s rekr. objekty)
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SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ:
Klub důchodců
v Soběšovicích,

Sbor dobrovolných
hasičů Soběšovice
informuje:

duben 2020

Vzhledem k vzniklé situaci ruší dočasně své aktivity pro měsíc duben.

Ve čtvrtek dne 30. 4. 2020
v 17:00 hodin budeme na hřišti
u sokolovny stavět májku.
Všechny srdečně zveme.

Fotbal
svobodní - ženatí

Dle aktuální situace
může dojít ke změně
plánovaných akcí.

V pátek dne 1. 5. 2020 od 14:00
hodin se můžete těšit na utkání ve
fotbale svobodní proti ženatým.
Věříme, že účast bude velká.

INFORMAČNÍ OKÉNKO KLUBU SOBÍŠEK
Bazárek dětského oblečení
a potřeb byl napoprvé úspěšný
a ohlasy byly pozitivní. Jelikož
nám přicházely dotazy, zda se
tato akce bude opakovat, rozhodli jsme se, že na podzim uskutečníme další
bazárek. Poděkování patří členkám za jejich
energii a čas, který do organizace vložily. Výtěžek z akce bude na základě jejich rozhodnutí
použit na organizaci podzimního bazárku.

informujeme všechny, kteří si již vstupenky
zakoupili a pokud se jim termín nebude hodit,
vrátíme peníze a vstupenky nabídneme k prodeji. Děkujeme za pochopení.
Namísto organizace akcí, které nemůžeme nyní
uskutečnit, věnujeme náš čas přípravě příměstských táborů. Tímto děkujeme za tuto
příležitost a milou spolupráci obci Soběšovice a Mikroregionu Žermanické a Těrlické
přehrady.

Letos přicházíme o možnost přivítat společně
jaro a vyprovodit Moranu za účasti veřejnosti.
Alespoň symbolicky se rozloučíme se zimou
v rámci Sobíškohrátek v úzkém kruhu, pokud
to půjde. Přesto děkujeme místním hasičům,
že nám již podruhé chtěli asistovat při zapálení
Morany.

Tématikou dvou turnusů bude Indiánské
léto. První turnus bude probíhat od 27. 7. do
31. 7. a druhý od 3. 8. do 7. 8. Bližší informace
zveřejníme na našem webu a plakátech.
Závěrem děkujeme obci Soběšovice za poskytnutí informační vitríny umístěné u obecního úřadu, kde budeme aktivně vyvěšovat
veškeré informace o naší činnosti.

Plánovaná Retro párty se bude konat v náhradním termínu. Jakmile bude znám,
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Vážení spoluobčané,
chtěli byste být informováni o aktuálním dění v naší obci?
Připravujeme pro vás nový komunikační kanál Hlášenírozhlasu.cz, díky kterému vás budeme
informovat SMS zprávami, e-mailem, mobilní aplikací nebo přes webové stránky.
Petr Voznica, starosta obce Soběšovice

Vyplňte ústřižek vpravo

Vyberte si jednu z možností, jak odebírat hlášení:

Přihlaste se přes internet

Obec
Soběšovice

Registrace k odběru hlášení

Jméno a příjmení:

Ulice a č.p.:

Telefon:
E-mail:

Podpis:

Nabídky prodeje

Nepřítomnost lékařů, změna ordinačních
hodin

Opravy inženýrských sítí,
odstávky a odečty vody, elektřiny a plynu

Kulturní akce, sportovní akce

Oznámení obecního úřadu

Výstražné informace

Mám zájem o tyto informace:

Vyplněním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů
za účelem zasílání aktuálních informací z obce.
Je mi více než 16 let.

1.
2.
3.
4.
5.

Upřednostňujeme odběr hlášení e-mailem a mobilní
aplikací (dotykový telefon).
SMS zprávy budou zasílány pouze jedné osobě na
jedno číslo popisné.

Potřebujete poradit?

Obraťte se na některý z těchto kontaktů:
obec@sobesovice.cz
info@hlasenirozhlasu.cz
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Vyplněný jej odevzdejte na obecním úřadě.

Oznámení obecního úřadu

E-mailem

Přejděte na www.sobesovice.hlasenirozhlasu.cz
klikněte na tlačítko Odebírat hlášení a zaregistrujte se.

Odběr hlášení formou SMS

Pokud nemáte možnost odběru hlášení pomocí mobilní aplikace (dotykový telefon),e-mailu a chcete odebírat hlášení
prostřednictvím SMS zpráv, přihlaste se prosím osobně na obecním úřadě.
Zasílání hlášení formou SMS zpráv Vám bude aktivováno na OÚ. Odběr SMS bude povolen jen jedné osobě v
domácnosti.

Další možnosti odběru:

Nainstalujte si aplikaci

Nově si také nainstalujte Mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz, kterou
najdete na Google Play nebo App Store. Naskenujte jeden z QR kódů
do aplikace ve Vašem telefonu a klikněte na odkaz, který Vám nabídne.

Služba bude spuštěna
od 1.listopadu 2019

Důležité informace

Přihlášením k odběru hlášení dává registrovaný občan souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem zasílání aktuálních informací z obce.
Více informací o rozsahu a účelu zpracování a odvolání souhlasu najdete na adrese www.sobesovice.hlasenirozhlasu.cz nebo osobně na obecním úřadě.

Kulturní a sportovní akce

SMSkou

Inzerce
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