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Zpravodaj obce Soběšovice

Vážení spoluobčané,
na začátku nového roku 2022 Vám všem přeji mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním
životě.

lizace na Ministerstvu financí, předpoklad vyhlášení výběrové řízení na zhotovitele stavby 6/2022, předpokládaná realizace 2023-2024

Níže uvádím stručný přehled, co důležitého bylo
realizováno v roce 2021:
1.

2.

Rekonstrukce veřejného osvětlení - výměna
svítidel – na území obce je hotová. Chybí realizovat rozšíření VO do některých částí obce,
(stále projednáváme s vlastníky dotčených pozemků, následně bude zahájeno stavební řízení), plánované ukončení realizace v 6/2022

- 320 ks popelnic na BRKo
- 11 ks kontejnerů 1 100l na sklo
- 24 ks kontejnerů 1 100l na plast
- 11 ks kontejnerů 1 100l na papír
- 1 ks štěpkovač dřevní hmoty
Bylo zahájeno stavební řízení na stavbu „Revitalizace místních komunikací“ (od křižovatky
u obecního úřadu po čerpací stanici kanalizace
č.2, u přehrady), projektová dokumentace spolufinancována Moravskoslezským krajem.

4.

Probíhá zpracování technicko-ekonomické studie nakládání s odpadními vodami na území
obce, spolufinancováno Moravskoslezským
krajem

5.

6.

Podána opakovaně žádosti o dotaci na financování stavby „Multifunkčního hřiště“ u ZŠ

8.

Podána opakovaně žádosti o dotaci na financování stavby „Oprava místních komunikací“

9.

Vydaná Změna č. 2 územního plánu obce Soběšovice

10. Obec koupila pozemky včetně staveb (bývalý
hotel Dukla a bývalý areál Kačabaru), probíhá
zpracování studie na využití uvedených pozemků.

Obci byla poskytnuta dotace na zvýšení efektivity sběru odpadů. Za tyto prostředky jsme
pořídíli:

3.

7.

11. Byla zpracována dokumentace, vyřízeno stavební povolení, výběrovým řízením vybrány
firmy na realizaci „Rekonstrukce střechy a interiéru společenského sálu“. V lednu budou zahájeny práce na odstranění protipožárního nástřiku s obsahem azbestu, následně, dle
klimatických podmínek rekonstrukce střechy.
Termín ukončení je stanoven na konec 5/2022.
Podaná žádost o dotaci na realizaci.
12. Podána žádost o dotaci na dovybavení naší jednotky požární ochrany.
13. Podána žádost o dotaci na dovybavení knihovny.
O průběhu výše uvedených i všech dalších plánovaných akcích, Vás budeme informovat ve Zpravodaji
a webových stránkách obce.

Sokolovna – spolkový dům
Vydáno stavební povolení, podaná žádost na
financování realizace, bohužel bez úspěchu.
Vyhledáváme další možné zdroje financování
realizace stavby.

Touto cestou chci poděkovat místostarostovi, všem
zaměstnancům obecního úřadu, členům rady obce,
zastupitelům, členům výborů a komisí, za jejich odvedenou práci pro obec Soběšovice.

Cyklostezka kolem Žermanické přehrady
Strategický záměr Mikroregionu Žermanické
a Těrlické přehrady, zahájena administrace rea-

Voznica Petr – starosta obce

Poděkování
Jménem Obce Soběšovice chci touto cestou poděkovat dlouholeté kronikářce Ing. Markétě Uhrové za vedení kroniky obce a zároveň i dlouholeté knihovnici naší knihovny, paní Janě Dámkové
za výkon této činnosti.
Voznica Petr – starosta obce
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Na XVI. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaném dne 8.12.2021 zastupitelstvo obce mimo jiné

projednalo a schválilo :
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru
• Žádost o příspěvek Charity Český Těšín
• Rozpočtové opatření č. 8/2021
• Střednědobý výhled rozpočtu
• Rozpočet obce na rok 2022
• Darovací smlouvy
• Záměr bezúplatného nabytí pozemků
• Volbu přísedících u Okresního soudu ve Frýdku

•
•
•

-Místku pro volební období 2022-2026
Smlouvu o spolupráci mezi obcemi
Investiční akce
Termíny Rady obce Soběšovice a Zastupitelstva
obce Soběšovice pro rok 2022

projednalo a neschválilo :
• Žádost o schválení pořízení změny č. 3 Územního plánu obce Soběšovice

Zimní údržba

Kalendáře obce pro rok 2022

Žádáme občany, aby vytvořili
podmínky pro bezproblémové
odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství.
Jedná se o parkování vozidel na
těchto místech, ořez větví ze
stromů v blízkosti těchto prostor tak, aby udržované cesty,
plochy a prostory mohly být bez
problémů odklízeny a předešlo
se poškození techniky. V kopcích a u chodníků, kde hrozí
nebezpečí klouzání, je připraven posypový materiál. Prosíme
o jeho využívání pro tyto účely.
Děkujeme za pochopení.

Kalendáře obe Soběšovice pro rok 2022 jsou k vyzvednutí na Obecním úřadě, a to pro občany s trvalým pobytem v obci.

Důrazně upozorňujeme občany, aby nesypali žhavý popel do popelnic !

Změna ceny vodného a stočného
Na základě usnesení představenstva akciové
společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2022 takto:
Cena v Kč/m3
Voda pitná (vodné)
45,91 Kč/m3 (bez DPH) 		
		
50,50 Kč (vč.10% DPH)
Voda odvedená (stočné) 40,79 Kč/m3 (bez DPH) 		
		
44,87 Kč (vč.10% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním
odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2021, popřípadě bude
postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci lednu
Durčoková Štěpánka Křístek Ladislav
Bobek Jozef
Pindur Jan Baranová Zdenka
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Inzerce

Informace k platbě místního poplatku za odpady pro rok 2022
Sazba poplatku
630,- Kč pro fyzickou osobu s trvalým pobytem
630,- Kč pro vlastníka nemovité věci (i právnickou
osobu) vlastnící byt, rodinný dům, nebo stavbu určenou k rodinné rekreaci, ve které není přihlášena žádná
fyzická osoba k trvalému pobytu.
Splatnost poplatku
- UPOZORŇUJEME OBČANY NA ZMĚNU
Celá výše poplatku za odpady, tj. 630,- Kč (poplatník, nebo nemovitost) je splatná do 31.3.2022.

Poplatek je jednorázový a již není možné poplatek
zaplatit ve dvou splátkách.
Poplatky můžete uhradit :
- Bankovním převodem – poplatník uhradí poplatek
pod svým variabilním symbolem. Můžete si o tento variabilní symbol zavolat na sekretariát Obecního úřadu, tel.č. 558 404 550.
- V hotovosti na sekretariátu Obecního úřadu.
Potřebné informace naleznete na internetových stránkách obce www.sobesovice.cz nebo na Obecním úřadě, tel.č.: 558 404 550, e-mail: obec@sobesovice.cz

Kulturní a sportovní komise informuje
Obecní ples
Na sobotu 29. ledna 2022 připravujeme obecní
ples, který se však uskuteční pouze v případě, pokud to dovolí epidemická situace a vládní nařízení,
jimiž je v současnosti omezena kapacita akcí na sto
osob. Účast bude umožněna pouze občanům obce
Soběšovice.

Ples proběhne v prostorách Resortu Maják v Soběšovicích od 19:00 hod. K tanci bude hrát skupina
EKG Band.
Vstupenky v ceně 400,- Kč (vstupné, servírovaná
večeře, tombola) budou v předprodeji v pondělí
24. ledna 2022 od 17:00 do 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Za KaSK Irena Voznicová

SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Klub důchodců,
leden 2022
Klub důchodců Soběšovice
i v novém roce 2022 pokračuje v následujících aktivitách:
měsíc Leden:
12. 01. 2022 – výbor v DPS od 15,00 hod
19. 01. – setkání členů v DPS od 15,00 hod
26. 01. – výbor v DPS od 15,00 hod

Klub Sobíšek informuje
Klub Sobíšek zve na přednášku Rozdíl mezi
„hodným“ a zodpovědným rodičem, aneb jak
lépe pochopit své děti a nebát se nastavit hranice. Přednášku povede Mgr. Renáta Cholevíková, poradce v oblasti komunikace, výchovy a mezilidských vztahů s kineziologickým zaměřením,
lektorka Montessori kurzů. V případě zájmu je potřeba se
registrovat na info@klubsobisek.cz. Vstupné ve výši 100 Kč
na osobu se platí předem. Počet míst omezen. Kdy: středa
26. ledna 2022 v 17:00 hod, Kde: Dům farní rodiny

Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Název, sídlo a IČ vydavatele: OBEC SOBĚŠOVICE, Obecní úřad, 739 22 Soběšovice 10, IČ 00576981
Název: ZPRAVODAJ OBCE SOBĚŠOVICE. Četnost vydávání: MĚSÍČNÍK, zdarma.
Místo vydávání: OBEC SOBĚŠOVICE
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