ZÁPIS
18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaného dne 8.6.2022 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 354/2022
V Soběšovicích dne 9.6.2022
Zpracoval : Valošková Petra
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ZÁPIS
o průběhu 18. zasedání
Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 8.6.2022
v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích
___________________________________________________________________________
Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice :
12 členů
(listiny přítomných členů ZO a hostů- přílohy zápisu).
Omluveni:
3 člen
Zahájení___________________________________________________________________
Petr Voznica, starosta obce
Zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice v 17,04 hod.
Přivítal všechny přítomné zastupitele a hosty a dále sdělil, že 18. 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 a ověřovatelů 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
Sdělil, že na 18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice je přítomno 12 členů zastupitelstva, 3
zastupitelé jsou omluveni. Konstatoval tedy, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

1. Schválení programu 18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
program 18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 8.6.2022.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Předložil členům zastupitelstva obce návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
který přečetl : Zahájení.
1. Návrh programu jednání ZO
2. Návrh zapisovatele ZO
3. Návrh složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO
4. Návrh ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání ZO
5. Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání ZO
6. Zpráva o činnosti rady obce za období od minulého zasedání ZO
7. Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního
8. Účetní závěrka obce Soběšovice k 31. 12. 2021
9. Závěrečný účet obce Soběšovice za rok 2021
10. Zastavovací studie „DUKLA“

2
ZÁPIS
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
konaného dne 8.6.2022

11. Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí
12. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
13. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
14. Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností
15. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů v obci Soběšovice
16. Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky
obce Soběšovice
17. Návrh vzájemného vypořádání pozemků
18. Žádost o odprodej částí obecních pozemků
19. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady - Závěrečný účet za rok 2021
20. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady - Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření
21. Diskuse a připomínky
22. Usnesení zastupitelstva obce
Závěr

Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má k tomuto navrženému programu někdo nějaký dotaz, návrh či připomínku?
Vzhledem k tomu, že již nikdo nevznesl žádný další návrh, či připomínku, nechal hlasovat o
návrhu programu.
Hlasování o programu jednání :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e rozšířený program 18. zasedání Zastupitelstva
obce Soběšovice, konaného dne 8.6.2022.
usn. č. 253/18ZO/2022
_____________________________________________________________________________

2. Návrh zapisovatele
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
zapisovatelku pro 18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 8.6.2022 paní Petru
Valoškovou.
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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 :
12
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 18. zasedání Zastupitelstva
obce Soběšovice, konaného dne 8.6.2022 paní Petru Valoškovou.
usn. č. 254/18ZO/2022
_____________________________________________________________________________

3. Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
návrhovou komisi pro přípravu usnesení 18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného
dne 8.6.2022, a to ve složení : Mgr. Michael Sýkora, p. Ivo Dominík, p. Svatomír Oborný
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Sdělil, že navrženi členové návrhové komise jsou : Mgr. Michael Sýkora, p. Ivo Dominík, p.
Svatomír Oborný . Dotazoval se, zda má někdo nějaký jiný návrh, dotaz či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že tomu tak nebylo nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e návrhovou komisi pro přípravu usnesení 18.
zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 8.6.2022, a to ve složení : Mgr. Michael
Sýkora, p. Ivo Dominík, p. Svatomír Oborný
usn. č. 255/18ZO/2022
_____________________________________________________________________________
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4. Ověřovatelé zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
určuje
ověřovatele zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 8.6.2022 ve
složení : Ing. Ivo Papala, p. Radek Siuda
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Sdělil, že navrženi ověřovatelé zápisu jsou : Ing. Ivo Papala, p. Radek Siuda. 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 :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice
u r č u j e ověřovatele zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva
obce Soběšovice, konaného dne 8.6.2022 ve složení : Ing. Ivo Papala, p. Radek Siuda
usn. č. 256/18ZO/2022
_____________________________________________________________________________

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 9.3. 2022
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto bodu sdělil, že z minulého zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 9.3.2022 nevzešel
žádný úkol. Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz, či připomínku ?
Nechal hlasovat o návrhu usnesení, který přečetl.
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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 informativní zprávu o úkolech
vyplývajících ze Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 9.3. 2022
usn. č. 257/18ZO/2022
_____________________________________________________________________________
_____

6. Zpráva o činnosti rady obce za období od 16.3.2022 - 25.5.2022
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí

informativní zprávu o činnosti Rady obce Soběšovice v období od 16.3.2022 – 25.5.2022
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 16.3.2022 do 25.5.2022.
V tomto období proběhlo 6 schůzí Rady obce Soběšovice a rada přijala celkově 81 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
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 :
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
obce Soběšovice v období od 16.3.2022 – 25.5.2022

informativní zprávu o činnosti Rady

usn. č. 258/18ZO/2022
_____________________________________________________________________________
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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 26.5.2022
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 23.5.2022
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Vyzval předsedu Kontrolního výboru, aby přednesl zprávu z jednání Kontrolního výboru.
p. Radek Siuda, předseda Kontrolního výboru
Informoval o jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice, které proběhlo dne
26.5.2022. Kontrola pokladních operací proběhla na ZŠ a MŠ Soběšovice dne 25.5.2022 a na OÚ
Soběšovice rovněž dne 25.5.2022 - výsledky bez závad. Byla rovněž provedena kontrola plnění
usnesení, a to z jednání Zastupitelstva obce Soběšovice č. 17 a Rady obce Soběšovice č. 79-84.
Kontrolní výbor neshledal žádné nesrovnalosti v evidenci a plnění úkolů.
Petr Voznica, starosta obce
Poděkoval za přednesení zprávy a vyzval předsedkyni Finančního výboru, aby přednesla zprávu
z jednání.
Mgr. Veronika Kubíčková, předsedkyně Finančního výboru
Informovala o jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice, které proběhlo dne
23.5.2022. Na tomto jednání Finanční výbor projednával a byl seznámen s :
Plněním rozpočtu za období 1-4/2022, rozpočtovým opatřením č. 1 - 4/2022, návrhem
závěrečného účtu 2021 a návrhem účetní závěrky k 31.12.2022. Jednotlivé projednávané body
podrobněji vysvětlila.
Petr Voznica, starosta obce
Poděkoval za přednesenou zprávu předsedkyni Finančního výboru 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 26.5.2022
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 23.5.2022
usn. č. 259/18ZO/2022
________________________________
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8. Účetní závěrka obce Soběšovice k 31. 12. 2021
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
účetní závěrku obce Soběšovice zpracovanou k 31. 12. 2021 za účetní období od 1. 1. 2021 do 31.
12. 2021.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, místostarosta obce
Seznámil zastupitele s předkládaným materiálem 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, který přečetl.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e účetní závěrku obce Soběšovice zpracovanou
k 31. 12. 2021 za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
usn. č. 260/18ZO/2022
_____________________________________________________________________________

9. Závěrečný účet obce Soběšovice za rok 2021
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
závěrečný účet obce Soběšovice za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok
2021 „bez výhrad“.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem. 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 upraveném návrhu usnesení, který přečetl.
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Hlasování návrhu usnesení :
Pro :
11
Proti:
0
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e závěrečný účet obce Soběšovice za rok 2021 a
souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2021 „bez výhrad“.
usn. č. 261/18ZO/2022
___________________________________________________________________________

10. Zastavovací studie „DUKLA“
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
upravenou verzi návrhu Zastavovací studie na využití pozemku parc. č. 175/2 v k.ú. Dolní
Soběšovice – Dukla.
ukládá
zveřejnit Zastavovací studii na webových stránkách obce a ve Zpravodaji obce, včetně krátkého
popisu. Ve Zpravodaji obce vyzvat občany k připomínkám, námětům a názorům, které mohou
odevzdat na Obecní úřad Soběšovice do 31. 7. 2022.
Z: starosta, Valošková
T: ihned
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Přivítal na zasedání zastupitelstva Ing. arch. Hanu Liškutínovou, autorku zastavovací studie na
využití území parc. č. 175/2 v k.ú. Dolní Soběšovice – Dukla a předal jí slovo.
Ing. Arch Hana Liškutínová, autorka zastavovací studie
Pozdravila přítomné a pomocí velkoplošné projekce představila prezentaci návrhu zastavovací
studie na využití území parc. č. 175/2 v k.ú. Dolní Soběšovice a jednotlivé situace stavby a pohledy
vysvětlila. Po ukončení prezentace sdělila, že přítomné dotazy zastupitelů zodpoví.
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s návrhem usnesení o zveřejnění a připomínkování.
p. Miroslav Foukal, zastupitel obce
Dotazoval se na cenu této stavby a kdo to bude stavět.
Petr Voznica, starosta obce Soběšovice
K tomuto sdělil, že se jedná pouze o zastavovací studii, se kterou se dá různě pracovat. Podle
konečné verze bude zpracovaná studie proveditelnosti, ze které vyplynou náklady na realizaci a
návratnost při různých variantách – prodej, pronájem. Je možná i realizace po etapách.
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Čestmír Kotula, občan obce
Vzhledem k vysokým cenám energií se dotazoval, zda již je uvažováno, čím se bude topit.
Petr Voznica, starosta obce Soběšovice
K tomuto opět sdělil, že se jedná pouze o zastavovací studii, co by v tomto území mohlo být
uskutečněno. Dále sdělil, že prováděcí projekt bude řešit způsob vytápění s ohledem na
energetickou náročnost.
Otto Kukula, občan obce
Vznesl připomínku, zda takovýto velký projekt není příliš „velké sousto“ na tak malou obec.
Rudolf Foukal, občan obce
Dotazoval se na komunikaci vedoucí kolem daného území, zda tato bude průjezdná od hlavní
komunikace III. třídy.
Petr Voznica, starosta obce Soběšovice
K tomuto sdělil, že rozhodně tato komunikace průjezdná nebude. Nechtějí z dané komunikace
dělat spojku mezi dvěma komunikacemi.
p. Miroslav Foukal, zastupitel obce
Dotazoval se na stanovený termín v návrhu usnesení - 31.7.2022, do kterého by měli občané podat
své návrhy, připomínky k zastavovací studii. Z jakého důvodu je datum stanoveno tak brzy? Dále
k tomu sdělil, že si toho bereme trochu moc najednou, kdy nejsou dokončeny a započaty prioritní
stavby, jako je dodělání sálu na Nové Husarůvce, dále pak Spolkový dům a už je tady další projekt.
Petr Voznica, starosta obce Soběšovice
K tomuto dotazu sdělil, že tento pozemek byl pořizován se záměrem výstavby bydlení pro mladé
a seniory. Dále sdělil, že termín dokončení sálu na Nové Husarůvce je stanoven na 30.6.2022. Co
se týče Spolkového domu sdělil, že byly podány 3 žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj a bohužel ministerstvo ještě nerozhodlo, kdo dotaci dostane a kdo ne. Dále informoval, že
na Spolkový dům je stavebním úřadem vydán souhlas s demolici stavby a stavební povolení. Dále
na dotaz k termínu do 31.7.2022 sdělil, že tento stanovila rada obce.
p. Miroslav Foukal, zastupitel obce
Vznesl připomínku, zda celá zástavba nebude působit jako Satelitní městečko.
Ing. Arch. Hana Liškutínová
K tomuto dotazu sdělila, že tento architektonický návrh zdaleka nepůsobí jako satelitní městečko,
navržená zástavba je citelně zasazena do daného území - svahu a působí velice vzdušně a v daném
území výstavba neruší celkový vzhled území. Nejedná se o výstavbu monobloků.
Rudolf Foukal, občan obce
Dotazoval se, kolik je navrženo bytových jednotek.
Ing. arch. Hana Liškutínová
K tomuto sdělila, že bytových jednotek je 22 + 4 rodinné domy.
Petr Voznica, starosta obce Soběšovice
Poděkoval Ing. arch. Liškutínové za prezentaci a dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaké
dotazy, návrhy, či připomínky ? 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:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice b e r e n a v ě d o m í upravenou verzi návrhu Zastavovací
studie na využití pozemku parc. č. 175/2 v k.ú. Dolní Soběšovice – Dukla u k l á d á zveřejnit
Zastavovací studii na webových stránkách obce a ve Zpravodaji obce, včetně krátkého popisu. Ve
Zpravodaji obce vyzvat občany k připomínkám, námětům a názorům, které mohou odevzdat na
Obecní úřad Soběšovice do 31. 7. 2022. Z : starosta, Valošková, T: ihned
usn. č. 262/18ZO/2022
_____________________________________________________________________________

11. Obecně závazná vyhláška Obce Soběšovice o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitých věcí
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku Obce Soběšovice o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem a dále sdělil, že vzhledem k nutnosti doložení
výčtu parcelních čísel k této obecně závazné vyhlášce v součinnosti s Finančním úřadem,
předložil návrh na změnu usnesení, a to :
n e s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku Obce Soběšovice o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitých věcí u k l á d á Radě obce Soběšovice přepracovat návrh Obecně
závazné vyhlášky obce Soběšovice o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí,
výčtem parcelních čísel, na kterých se stanoví koeficient 2, kterým se násobí daň poplatníka za
jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popř. jejich souhrny,
s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí.
Dotazoval se, zda má k tomuto bodu někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku? Vzhledem k tomu,
že nikdo nevznesl žádný dotaz, návrh či připomínku, nechal hlasovat o návrhu změny usnesení.
Hlasování o návrhu P. Voznicy o změnu usnesení :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
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Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice n e s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku Obce Soběšovice
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u k l á d á Radě obce Soběšovice
přepracovat návrh Obecně závazné vyhlášky obce Soběšovice o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí výčtem parcelních čísel, na kterých se stanoví koeficient 2, kterým se
násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných
jednotek, popř. jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona o dani
z nemovitých věcí.
usn. č. 263/18ZO/2022
_____________________________________________________________________________

12. Obecně závazná vyhláška Obce Soběšovice o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku obce Soběšovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem. Dotazoval se, zda má k tomuto usnesení někdo
nějaký dotaz, návrh, či připomínku? Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz, návrh či
připomínku, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku obce Soběšovice o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství
usn. č. 264/18ZO/2022
_____________________________________________________________________________

13. Obecně závazná vyhláška Obce Soběšovice o nočním klidu
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
obecně závaznou vyhlášku Obce Soběšovice o nočním klidu
12
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Dotazy, návrhy, připomínky

-

Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem a zároveň navrhl změnu usnesení, kterou
přečetl : Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e Úpravu návrhu Obecně závazné vyhlášky
o nočním klidu
v čl. 3 vypuštěním odst. 2 a 3,
v čl. 4 vypuštěním textu „ počátkem 15 dne následujícího po dni jejího vyhlášení“ na nový text
– „1.1.2023“
v y d á v á obecně závaznou vyhlášku Obce Soběšovice o nočním klidu
Dále pak vysvětlil důvody, pro které navrhuje změnu usnesení s tím, že v příštím roce se má stavět
cyklostezka a území, kde probíhá Coal Open Air bude dotčeno stavbou, za kterou z hlediska
bezpečnosti ponese odpovědnost stavebník. Zároveň se domnívá, že pro případné pořádání dalšího
ročníku bude pro pořadatele tato informace v předstihu důležitá, jelikož se jedná o zrušení výjimky
z nočního klidu.
František Papala, zastupitel obce
K tomuto vznesl připomínku, že akce probíhá v pátek a sobotu a v tuto dobu stavba neprobíhá.
Dále sdělil, že tato úprava není řešení problému, jelikož tuto akci zakázat nemůžeme, pouze
zrušíme zkrácení nočního klidu.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto citoval vyjádření a doporučení odboru dozoru a kontroly MVČR k této obecně závazné
vyhlášce, kdy upozorňují, že občané mají právo na nerušený noční klid a obec by měla zvážit, zda
akce, u kterých se noční klid krátí je natolik významná pro obec. Většinou se jedná o tradiční akce.
Ing. Ivo Papala, zastupitel obce
Požádal starostu, zda by nepřečetl závěrečné vyjádření odboru dozoru a kontroly MVČR.
Petr Voznica, starosta obce
Přečetl závěrečné vyjádření MVČR, a to, že tato vyhláška není v rozporu se zákonem.
-

Probíhá debata na toto téma

František Papala, zastupitel obce
Vzhledem k tomu, že ještě nejsou známy žádné informace o tom, kdy stavba bude probíhat,
navrhuje změnu usnesení, a to :
Zastupitelstvo obce Soběšovice odkládá projednávání bodu č. 13 programu 18. zasedání
Zastupitelstva obce Soběšovice na následující zasedání.
Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má ještě někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku? Vzhledem k tomu, že nikdo
nevznesl žádný dotaz, návrh či připomínku, nechal hlasovat nejprve o návrhu Františka Papaly.
Hlasování o návrhu usnesení – Františka Papaly :
Pro :
9
Proti:
2
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
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Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice o d k l á d á projednávání bodu č. 13 programu 18. zasedání
Zastupitelstva obce Soběšovice na následující zasedání.
usn. č. 265/18ZO/2022
_____________________________________________________________________________
_

14. Obecně závazná vyhláška Obce Soběšovice o regulaci hlučných činností
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku Obce Soběšovice o regulaci hlučných činností
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem. Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu
nějaký dotaz, návrh, či připomínku? Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz, návrh či
připomínku, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice
regulaci hlučných činností

vy d á vá

Obecně závaznou vyhlášku Obce Soběšovice o

usn. č. 266/18ZO/2022
_____________________________________________________________________________
_

15. Obecně závazná vyhláška Obce Soběšovice, kterou se stanovují podmínky
pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Soběšovice
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku Obce Soběšovice, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů v obci Soběšovice
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Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem. Dotazoval se, zda má k tomuto bodu někdo
nějaký dotaz, návrh, či připomínku? Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz, návrh či
připomínku, nechal hlasovat o návrhu usnesení, který přečetl.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku Obce Soběšovice, kterou
se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Soběšovice
usn. č. 267/18ZO/2022
_____________________________________________________________________________

16. Obecně závazná vyhláška Obce Soběšovice, kterou se zrušují některé
obecně závazné vyhlášky obce Soběšovice
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku Obce Soběšovice, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky
obce Soběšovice
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem. 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 návrhu usnesení, který přečetl.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku Obce Soběšovice, kterou
se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Soběšovice
usn. č. 268/18ZO/2022
_____________________________________________________________________________
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17. Návrh vzájemného vypořádání pozemků
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
neschvaluje
vzájemné vypořádání pozemků, tj. směnu a prodej dle návrhu p. Otto Kukuly a p. Drahomíry
Kukulové týkající se pozemků parc. č. 37/1 a 171/2 v k.ú. Dolní Soběšovice
trvá
na dodržení pozemkových hranic dle katastru nemovitostí
ukládá
vyzvat majitele staveb, které se nacházejí mimo pozemky v jeho vlastnictví k sjednání nápravy a
uvedení do souladu s katastrem nemovitostí.
Z: starosta
T: ihned
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem a doplnil, že na Obecní úřad byl p. Ottou Kukulou
doručen dne 6. 6.2022 ještě dodatek k návrhu, který mají zastupitelé na stole. Z tohoto důvodu
navrhuje rozšíření usnesení, a to o část
b e r e n a v ě d o m í dodatek návrhu p. Otto Kukuly a p. Drahomíry Kukulové týkající se
vzájemného vypořádání pozemků parc. č. 37/1 a 171/2 v k.ú. Dolní Soběšovice podané dne
6.6.2022 na Obecní úřad Soběšovice
a v části n e s c h v a l u j e doplnění poslední věty, a to : podaného dne 20.5.2022 a dodatku
návrhu podaného dne 6.6.2022 na Obecní úřad Soběšovice
Ostatní části usnesení zůstávají stejná. Celé usnesení i s navrhovaným doplněním přečetl.
Dotazoval se, zda má k této části usnesení někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku?
Otto Kukula, občan obce
Vyjádřil se ke vzniklé situaci a sdělil, že jeho rodina tyto pozemky udržuje již 40 let.
Rudolf Foukal, občan obce
Vznesl připomínku a podivoval se nad tím, že p. Kukula užívá pozemky, které nejsou v jeho
vlastnictví a zastupitelé nemají k této situaci žádné dotazy.
Radek Siuda, zastupitel obce
Ke vznesené připomínce sdělil, že o vzniklé situaci mají zastupitelé dostatečné informace.
Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má ještě někdo nějaký dotaz, návrh či připomínku ? Vzhledem k tomu, že nikdo
nevznesl žádný dotaz, návrh či připomínku, nechal hlasovat o celém návrhu usnesení, včetně
doplnění.
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Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
10
Proti:
1
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice b e r e n a v ě d o m í dodatek návrhu p. Otto Kukuly a p.
Drahomíry Kukulové týkající se vzájemného vypořádání pozemků parc. č. 37/1 a 171/2 v k.ú.
Dolní Soběšovice podané dne 6.6.2022 na Obecní úřad Soběšovice. n e s c h v a l u j e vzájemné
vypořádání pozemků, tj. směnu a prodej dle návrhu p. Otto Kukuly a p. Drahomíry Kukulové
týkající se pozemků parc. č. 37/1 a 171/2 v k.ú. Dolní Soběšovice podaného dne 20.5.2022 a
dodatku návrhu podaného dne 6.6.2022 na Obecní úřad Soběšovice. t r v á na dodržení
pozemkových hranic dle katastru nemovitostí u k l á d á vyzvat majitele staveb, které se
nacházejí mimo pozemky v jeho vlastnictví k sjednání nápravy a uvedení do souladu s katastrem
nemovitostí. Z: starosta, T: ihned
usn. č. 269/18ZO/2022
_____________________________________________________________________________
18. Žádost o odprodej částí obecních pozemků
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
neschvaluje
prodej částí obecních pozemků pro příjezd ke stavebním pozemkům p. č. 426/9 a p. č. 426/10 oba
v k.ú. Horní Soběšovice a pro budoucí stavbu „Apartmán – Soběšovice“ na těchto pozemcích a to
p. č. 443/10, 426/5, 426/13, 426/6 a 427 vše v k.ú. Horní Soběšovice ve vlastnictví obce
Soběšovice o celkové ploše 425,75m2 za navrhovanou cenu 500,- Kč/m2
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem. Dotazoval se, zda má ještě někdo nějaký dotaz,
návrh či připomínku ? Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz, návrh či připomínku,
nechal hlasovat o celém návrhu usnesení, včetně doplnění.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice n e s c h v a l u j e prodej částí obecních pozemků pro příjezd
ke stavebním pozemkům p. č. 426/9 a p. č. 426/10 oba v k.ú. Horní Soběšovice a pro budoucí
stavbu „Apartmán – Soběšovice“ na těchto pozemcích a to p. č. 443/10, 426/5, 426/13, 426/6 a
17
ZÁPIS
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
konaného dne 8.6.2022

427 vše v k.ú. Horní Soběšovice ve vlastnictví obce Soběšovice o celkové ploše 425,75m2 za
navrhovanou cenu 500,- Kč/m2
usn. č. 270/18ZO/2022
_____________________________________________________________________________
19. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady-Závěrečný účet za rok 2021
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
závěrečný účet Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2021 bez výhrad.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem. Dotazoval se, zda má ještě někdo nějaký dotaz,
návrh či připomínku ? Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz, návrh či připomínku,
nechal hlasovat o celém návrhu usnesení, včetně doplnění.
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
Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2021 bez výhrad.

závěrečný účet Mikroregionu

usn. č. 271/18ZO/2022
_____________________________________________________________________________
_
20. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady–Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
18
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Seznámil přítomné s předkládaným materiálem. Dotazoval se, zda má někdo nějaký dotaz, návrh
či připomínku ? Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádný dotaz, návrh či připomínku, nechal
hlasovat o celém návrhu usnesení, včetně doplnění.
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
hospodaření Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady.

zprávu o výsledku přezkoumání

usn. č. 272/18ZO/2022
_____________________________________________________________________________

21. 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 diskuzi k tomuto.
Rudolf Foukal, občan obce
Žádal zastupitele, zda by bylo možno něco udělat s dopravou kolem přehrady. Zároveň uvedl, že
přes letní sezónu je to neúnosné. Konkrétně cesta kolem restaurace Stará Husarůvka směrem k
přehradě. Auta tam jezdí opravdu rychle a nepomáhají ani retardéry.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že již jednal s Městskou policií Havířov, která bohužel nemá kapacity. Dále sdělil,
že 20.6.2022 proběhne jednání s Policií ČR a organizátory festivalu COAL OPEN AIR, kde tuto
situaci s Policií ČR bude rovněž řešit.
Dotazoval se, zda má ještě někdo nějaký dotaz, návrh, či připomínku? Vzhledem k tomu, že nikdo
nevznesl žádný dotaz, návrh či připomínku, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
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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. 273/18ZO/2022
_____________________________________________________________________________

22. Zpráva návrhové komise
p. Petr Voznica, starosta obce
Vyzval předsedu návrhové komise, aby přečetl přijatá usnesení zastupitelstva obce.
Mgr. Michael Sýkora, zastupitel obce, člen rady obce
Přečetl přítomným přijatá usnesení na 18. 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 18. zasedání zastupitelstva v 19,04 hod.
_____________________________________________________________________________
Zapsala : Petra Valošková
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Ověřili správnost zápisu ověřovatelé
18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice:

Ing. Ivo Papala, v.r.
zastupitel obce

p. Radek Siuda, v.r.
zastupitel obce

Předseda návrhové komise:
Mgr. Michael Sýkora, 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
18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaného dne 8.6.2022 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 354/2022
V Soběšovicích dne 8.6.2022
Zpracoval : Valošková Petra
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Přehled přijatých usnesení
18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konané dne 8.6.2022

________________________________________________________________
253/18ZO/2022 - Schválení programu 18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
254/18ZO/2022 - Návrh zapisovatele
255/18ZO/2022 - Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO
256/18ZO/2022 - Ověřovatelé zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
257/18ZO/2022 - Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání ZO
258/18ZO/2022 – Zpráva o činnosti rady obce za období od 16.3.2022 – 25.5.2022
259/18ZO/2022 – Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního
260/18ZO/2022 - Účetní závěrka obce Soběšovice k 31. 12. 2021
261/18ZO/2022 - Závěrečný účet obce Soběšovice za rok 2021
262/18ZO/2022 - Zastavovací studie „DUKLA“
263/18ZO/2022 - Obecně závazná vyhláška Obce Soběšovice o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitých věcí
264/18ZO/2022 - Obecně závazná vyhláška Obce Soběšovice o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství
265/18ZO/2022 - Obecně závazná vyhláška Obce Soběšovice o nočním klidu
266/18ZO/2022 - Obecně závazná vyhláška Obce Soběšovice o regulaci hlučných činností
267/18ZO/2022 - Obecně závazná vyhláška Obce Soběšovice, kterou se stanovují
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci
Soběšovice
268/18ZO/2022 - Obecně závazná vyhláška Obce Soběšovice, kterou se zrušují některé
obecně závazné vyhlášky obce Soběšovice
269/18ZO/2022 - Návrh vzájemného vypořádání pozemků
270/18ZO/2022 - Žádost o odprodej částí obecních pozemků
271/18ZO/2022 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady-Závěrečný účet za rok
2021
272/18ZO/2022 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření
273/18ZO/2022 - Dotazy a připomínky občanů a zastupitelů
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USNESENÍ

18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 8.6.2022
__________________________________________________________________________________

253/18ZO/2022 - Schválení programu 18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice_____
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
program 18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 8.6.2022.
___________________________________________________________________________
254/18ZO/2022 - Návrh zapisovatele____________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
zapisovatelku pro 18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne
8.6.2022 paní Petru Valoškovou.
___________________________________________________________________________
255/18ZO/2022 - Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
návrhovou komisi pro přípravu usnesení 18. zasedání Zastupitelstva obce
Soběšovice, konaného dne 8.6.2022 , a to ve složení :
Mgr. Michael Sýkora, p. Ivo Dominík, p. Svatomír Oborný.
__________________________________________________________________________________

256/18ZO/2022 - Ověřovatelé zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice_____
Zastupitelstvo obce Soběšovice
určuje
ověřovatele zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného
dne 8.6.2022 ve složení : Ing. Papala Ivo, p. Radek Siuda
__________________________________________________________________________________
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257/18ZO/2022 - 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 9.3. 2022
___________________________________________________________________________
258/18ZO/2022 – Zpráva o činnosti rady obce za období od 16.3.2022 – 25.5.2022_______
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti Rady obce Soběšovice v období od 16.3.2022
– 25.5.2022
__________________________________________________________________________________

259/18ZO/2022 – Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního ________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
1. zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze
dne 26.5.2022
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze
dne 23.5.2022
___________________________________________________________________________
260/18ZO/2022 - Účetní závěrka obce Soběšovice k 31. 12. 2021_____________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
účetní závěrku obce Soběšovice zpracovanou k 31. 12. 2021 za účetní období
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
___________________________________________________________________________
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261/18ZO/2022 - Závěrečný účet obce Soběšovice za rok 2021________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
závěrečný účet obce Soběšovice za rok 2021 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2021 „bez výhrad“.
___________________________________________________________________________
262/18ZO/2022 - Zastavovací studie „DUKLA“___________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
upravenou verzi návrhu Zastavovací studie na využití pozemku parc. č. 175/2
v k.ú. Dolní Soběšovice – Dukla.
ukládá
zveřejnit Zastavovací studii na webových stránkách obce a ve Zpravodaji
obce, včetně krátkého popisu. Ve Zpravodaji obce vyzvat občany
k připomínkám, námětům a názorům, které mohou odevzdat na Obecní úřad
Soběšovice do 31. 7. 2022.
Z : starosta, Valošková
T: ihned
__________________________________________________________________________________

263/18ZO/2022 - Obecně závazná vyhláška Obce Soběšovice o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitých věcí__________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
neschvaluje
Obecně závaznou vyhlášku Obce Soběšovice o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitých věcí
ukládá
Radě obce Soběšovice přepracovat návrh Obecně závazné vyhlášky obce
Soběšovice o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí výčtem
parcelních čísel, na kterých se stanoví koeficient 2, kterým se násobí daň
poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných
jednotek, popř. jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1
zákona o dani z nemovitých věcí.
___________________________________________________________________________
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264/18ZO/2022 - Obecně závazná vyhláška Obce Soběšovice o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství___________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku obce Soběšovice o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
__________________________________________________________________________________

265/18ZO/2022 - Obecně závazná vyhláška Obce Soběšovice o nočním klidu__________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
odkládá
projednání bodu č. 13 programu 18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
na následující zasedání.
___________________________________________________________________________
266/18ZO/2022 - Obecně závazná vyhláška Obce Soběšovice o regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku Obce Soběšovice o regulaci hlučných činností
___________________________________________________________________________
267/18ZO/2022 – Obecně závazná vyhláška Obce Soběšovice, kterou se stanovují
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci
Soběšovice___________________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku Obce Soběšovice, kterou se stanovují podmínky
pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Soběšovice
___________________________________________________________________________

27
ZÁPIS
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
konaného dne 8.6.2022

268/18ZO/2022 - Obecně závazná vyhláška Obce Soběšovice, kterou se zrušují některé
obecně závazné vyhlášky obce Soběšovice__________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku Obce Soběšovice, kterou se zrušují některé obecně
závazné vyhlášky obce Soběšovice
___________________________________________________________________________
269/18ZO/2022 - Návrh vzájemného vypořádání pozemků__________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
dodatek návrhu p. Otto Kukuly a p. Drahomíry Kukulové týkající se
vzájemného vypořádání pozemků parc. č. 37/1 a 171/2 v k.ú. Dolní Soběšovice
podané dne 6.6.2022 na Obecní úřad Soběšovice.
neschvaluje
vzájemné vypořádání pozemků, tj. směnu a prodej dle návrhu p. Otto Kukuly a
p. Drahomíry Kukulové týkající se pozemků parc. č. 37/1 a 171/2 v k.ú. Dolní
Soběšovice podaného dne 20.5.2022 a dodatku návrhu podaného dne 6.6.2022
na Obecní úřad Soběšovice.
trvá
na dodržení pozemkových hranic dle katastru nemovitostí
ukládá
vyzvat majitele staveb, které se nacházejí mimo pozemky v jeho vlastnictví
k sjednání nápravy a uvedení do souladu s katastrem nemovitostí.
Z: starosta
T: ihned
___________________________________________________________________________
270/18ZO/2022 - Žádost o odprodej částí obecních pozemků_________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
neschvaluje
prodej částí obecních pozemků pro příjezd ke stavebním pozemkům p. č. 426/9
a p. č. 426/10 oba v k.ú. Horní Soběšovice a pro budoucí stavbu „Apartmán –
Soběšovice“ na těchto pozemcích a to p. č. 443/10, 426/5, 426/13, 426/6 a 427
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vše v k.ú. Horní Soběšovice ve vlastnictví obce Soběšovice o celkové ploše
425,75m2 za navrhovanou cenu 500,- Kč/m2
___________________________________________________________________________
271/18ZO/2022 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady-Závěrečný účet za rok
2021________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
závěrečný účet Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2021 bez
výhrad.
___________________________________________________________________________
272/18ZO/2022 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření______________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Žermanické a
Těrlické přehrady.
___________________________________________________________________________
273/18ZO/2022 - Dotazy a připomínky občanů a zastupitelů________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
dotazy a připomínky občanů obce Soběšovice a členů Zastupitelstva obce
Soběšovice.
___________________________________________________________________________

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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