USNESENÍ
75. schůze Rady obce Soběšovice,
konané dne 29.12.2021 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

__________________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 11/2022
V Soběšovicích dne 30.12.2021
Zpracoval : Valošková Petra

Přehled přijatých usnesení
75. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 29.12.2021
Rada obce b e r e n a v ě d o m í :
1104/75/2021 - Kontrola plnění usnesení
1111/75/2021 - Jan Martyčák – Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru
1112/75/2021 - Státní pozemkový úřad – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.1011C21/55
1113/75/2021 - Státní pozemkový úřad – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.1012C21/55
1116/75/2021 - Obec Soběšovice – Kulturní a sportovní komise – Zápis
1117/75/2021 - Obec Soběšovice – Místní knihovna
Rada obce s c h v a l u j e :
1103/75/2021 - Program 75. schůze Rady obce Soběšovice
1105/75/2021 - Obec Soběšovice – Rozpočtové opatření č. 9/2021
1106/75/2021 – p. ……………… – Smlouva o nájmu hrobového místa
1107/75/2021 - p. ……………… – Smlouva o nájmu hrobového místa
1108/75/2021 - p. ……………… – Smlouva o nájmu hrobového místa
1109/75/2021 - p. ……………… – Smlouva o nájmu hrobového místa
1110/75/2021 - p. ……………… – Smlouva o nájmu hrobového místa
1112/75/2021 - Státní pozemkový úřad – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.1011C21/55
1113/75/2021 - Státní pozemkový úřad – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.1012C21/55
1114/75/2021 - Obec Soběšovice – Dohoda o provedení práce
1115/75/2021 - Římskokatolická farnost Domaslavice – Smlouva o poskytnutí dotace
1117/75/2021 - Obec Soběšovice – Místní knihovna
Rada obce s o u h l a s í :
1111/75/2021 - Jan Martyčák – Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru
Rada obce u k l á d á :
1106/75/2021 - p. ……………… – Smlouva o nájmu hrobového místa
1107/75/2021 - p. ……………… – Smlouva o nájmu hrobového místa
1108/75/2021 - p. ……………… – Smlouva o nájmu hrobového místa
1109/75/2021 - p. ……………… – Smlouva o nájmu hrobového místa
1110/75/2021 - p. ……………… – Smlouva o nájmu hrobového místa
1117/75/2021 - Obec Soběšovice – Místní knihovna
Rada obce p o v ě ř u j e :
1112/75/2021 - Státní pozemkový úřad – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.1011C21/55
1113/75/2021 - Státní pozemkový úřad – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.1012C21/55
1114/75/2021 - Obec Soběšovice – Dohoda o provedení práce
1115/75/2021 - Římskokatolická farnost Domaslavice – Smlouva o poskytnutí dotace
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USNESENÍ
75. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 29.12.2021
____________________________________________________________________________________
1103/75/2021 - Program 75. schůze Rady obce Soběšovice___________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
program 75. schůze Rady obce Soběšovice, konané dne 29. 12. 2021
____________________________________________________________________________________
1104/75/2021 - Kontrola plnění usnesení_________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů vyplývajících z usnesení schválených Radou obce Soběšovice.
t r v á dále na plnění úkolů:
615/51/2017 - Obec Soběšovice – Informativní zpráva o probíhajících akcích
649/44/2020 - Obec Soběšovice – Záměr prodeje části pozemku p. č. 382/2 v k.ú. Pitrov
833/56/2021 - JUDr. Martin Horák, LL.M., MBA – Majetkové vztahy k pozemkům
v k.ú. Soběšovice
926/62/2021 – Firemky s.r.o. – Žádost o odkup pozemku
935/63/2021 – p. ……………… - Návrh na pořízení změny územního plánu – bod 1,2
936/63/2021 – Obec Soběšovice – Kotelna v DPS
985/67/2021 - Obec Soběšovice – Studie cestovního ruchu
1069/73/2021 – Obec Soběšovice – Záměr prodeje části pozemku p. č. 310/2 v k.ú.
Horní Soběšovice
1092/74/2021 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Zpráva z kontroly
hospodaření
1096/74/2021 - Obec Soběšovice – Územní plán obce
1097/74/2021 - Obec Soběšovice – Strategie rozvoje obce
v y p o u š t í ze sledování splněné úkoly:
1083/74/2021 - Obec Soběšovice – Dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova
MSK 2022
1084/74/2021 - INNOVA Int. s.r.o. – Cenová nabídka
1085/74/2021 – p. ……………… – Žádost o finanční podporu dešťové kanalizace
1087/74/2021 - Ing. Michal Puszkailer – Žádost o souhlas a vyjádření pro společný
územní souhlas
1088/74/2021 - Mgr. Iva Vrobelová – Žádost
1090/74/2021 – p. ……………… – Smlouva o nájmu hrobového místa
1095/74/2021 - ZŠ a MŠ Soběšovice – Žádost
1099/74/2021 – p. ……………… – Smlouva o nájmu hrobového místa
1100/74/2021 – p. ……………… – Smlouva o nájmu hrobového místa
1101/74/2021 - ATRIS s.r.o. – Žádost o stanovisko
____________________________________________________________________________________
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1105/75/2021 - Obec Soběšovice – Rozpočtové opatření č. 9/2021______________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 9/2021
____________________________________________________________________________________
1106/75/2021 - p. …………… – Smlouva o nájmu hrobového místa________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa č. 53/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739 22
Soběšovice čp. 10 a p. ………………, bytem …………………………
ukládá
uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa č. 53/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739
22 Soběšovice čp. 10 a p. ………………, bytem …………………………
Z: starosta, Popovičová
T: ihned
____________________________________________________________________________________
1107/75/2021 – p………………… – Smlouva o nájmu hrobového místa________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa č. 67/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739 22
Soběšovice čp. 10 a p. ………………, bytem …………………………
ukládá
uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa č. 67/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739
22 Soběšovice čp. 10 a p. ………………, bytem …………………………
Z: starosta, Popovičová
T: ihned
____________________________________________________________________________________
1108/75/2021 – p……………… – Smlouva o nájmu hrobového místa__________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
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smlouvu o nájmu hrobového místa č. 42/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739 22
Soběšovice čp. 10 a p. ………………, bytem …………………………
ukládá
uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa č. 42/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739
22 Soběšovice čp. 10 a p. ………………, bytem …………………………
Z: starosta, Popovičová
T: ihned
____________________________________________________________________________________
1109/75/2021 – p……………… – Smlouva o nájmu hrobového místa__________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa č. 68/h uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739 22
Soběšovice čp. 10 a p. ………………, bytem …………………………
ukládá
uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa č. 68/h uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739
22 Soběšovice čp. 10 a p. ………………, bytem …………………………
Z: starosta, Popovičová
T: ihned
____________________________________________________________________________________
1110/75/2021 – p……………… – Smlouva o nájmu hrobového místa___________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
smlouvu o nájmu hrobového místa č. 70/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739 22
Soběšovice čp. 10 a p. ………………, bytem …………………………
ukládá
uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa č. 70/H uzavřenou mezi Obcí Soběšovice 739
22 Soběšovice čp. 10 a p. ………………, bytem …………………………
Z: starosta, Popovičová
T: ihned
____________________________________________________________________________________
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1111/75/2021 - Jan Martyčák – Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru__________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
1.
žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru pro vydání územního souhlasu pro
stavbu „Přípojka dešťové kanalizace pro RD na parc. č. 66 k. ú. Horní Soběšovice“
2.
žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru pro vydání územního souhlasu pro
stavbu „SO 11 Přípojka dešťové kanalizace RD B1“
3.
žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru pro vydání územního souhlasu pro
stavbu „SO 11 Přípojka dešťové kanalizace RD B2“
4.
žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru pro vydání územního souhlasu pro
stavbu „SO 11 Přípojka dešťové kanalizace RD B3“
5.
žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru pro vydání územního souhlasu pro
stavbu „SO 11 Přípojka dešťové kanalizace RD B4“
6.
žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru pro vydání územního souhlasu pro
stavbu „SO 11 Přípojka dešťové kanalizace RD B5“
7.
žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru pro vydání územního souhlasu pro
stavbu „SO 11 Přípojka dešťové kanalizace RD B6“
8.
žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru pro vydání územního souhlasu pro
stavbu „SO 11 Přípojka dešťové kanalizace RD B7“
souhlasí
1. se stavebním záměrem pro vydání územního souhlasu pro stavbu „Přípojka dešťové
kanalizace pro RD na parc. č. 66 k. ú. Horní Soběšovice“
2. se stavebním záměrem pro vydání územního souhlasu pro stavbu „SO 11 Přípojka
dešťové kanalizace RD B1“
3. se stavebním záměrem pro vydání územního souhlasu pro stavbu „SO 11 Přípojka
dešťové kanalizace RD B2“
4. se stavebním záměrem pro vydání územního souhlasu pro stavbu „SO 11 Přípojka
dešťové kanalizace RD B3“
5. se stavebním záměrem pro vydání územního souhlasu pro stavbu „SO 11 Přípojka
dešťové kanalizace RD B4“
6. se stavebním záměrem pro vydání územního souhlasu pro stavbu „SO 11 Přípojka
dešťové kanalizace RD B5“
7. se stavebním záměrem pro vydání územního souhlasu pro stavbu „SO 11 Přípojka
dešťové kanalizace RD B6“
8. se stavebním záměrem pro vydání územního souhlasu pro stavbu „SO 11 Přípojka
dešťové kanalizace RD B7“
____________________________________________________________________________________
1112/75/2021 - Státní pozemkový úřad – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č.1011C21/55___________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti
inženýrské sítě č.1011C21/55 mezi obcí Soběšovice, Soběšovice čp. 10 a Českou
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republikou-Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
jejímž předmětem jsou pozemky p. č. 362/1 a 478/4 v k. ú. Pitrov ke stavbě „Doplnění
veřejného osvětlení v obci Soběšovice“
schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti
inženýrské sítě č.1011C21/55 mezi obcí Soběšovice, Soběšovice čp. 10 a Českou
republikou-Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
jejímž předmětem jsou pozemky p. č. 362/1 a 478/4 v k. ú. Pitrov ke stavbě „Doplnění
veřejného osvětlení v obci Soběšovice“
pověřuje
starostu obce podpisem Smlouvy.
____________________________________________________________________________________
1113/75/2021 - Státní pozemkový úřad – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č.1012C21/55___________________________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti
inženýrské sítě č.1011C21/55 mezi obcí Soběšovice, Soběšovice čp. 10 a Českou
republikou-Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
jejímž předmětem je pozemek p. č. 397/6 v k. ú. Pitrov ke stavbě „Doplnění veřejného
osvětlení v obci Soběšovice“
schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti
inženýrské sítě č.1011C21/55 mezi obcí Soběšovice, Soběšovice čp. 10 a Českou
republikou-Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
jejímž předmětem je pozemek p. č. 397/6 v k. ú. Pitrov ke stavbě „Doplnění veřejného
osvětlení v obci Soběšovice“
pověřuje
starostu obce podpisem Smlouvy.
____________________________________________________________________________________
1114/75/2021 - Obec Soběšovice – Dohoda o provedení práce________________________________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. ………………, bytem
…………………………, jejímž předmětem je práce domovníka v č.p. 10 a č.p. 262
v rozsahu do 300 hodin/rok ve výši 100,- Kč/h
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pověřuje
starostu obce podpisem Dohody.
____________________________________________________________________________________
1115/75/2021 - Římskokatolická farnost Domaslavice – Smlouva o poskytnutí dotace_____________
Rada obce Soběšovice
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice čp.
10 a Římskokatolickou farností Domaslavice, 739 51 Horní Domaslavice čp. 10, a to na
základě schváleného rozpočtu obce na rok 2022 ve výši 10.000,- Kč
pověřuje
starostu obce Soběšovice podpisem smlouvy.
____________________________________________________________________________________
1116/75/2021 - Obec Soběšovice – Kulturní a sportovní komise – Zápis_________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
zápis ze schůze Kulturní a sportovní komise ze dne 7. 12. 2021.
____________________________________________________________________________________
1117/75/2021 - Obec Soběšovice – Místní knihovna_________________________________________
Rada obce Soběšovice
bere na vědomí
návrhy na změnu otevírací doby místní knihovny a to v pondělí od 10-12 nebo 12-14
hodin.
schvaluje
změnu otevírací doby místní knihovny a to v pondělí od 12 – 14 hodin.
ukládá
informovat knihovnici, zajistit informovanost uživatelů knihovny.
____________________________________________________________________________________

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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