ZÁPIS
6. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaného dne 11.12.2019 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 748/2019
V Soběšovicích dne 12.12.2019
Zpracoval : Valošková Petra
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ZÁPIS
o průběhu 6. zasedání
Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 11.12.2019
v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích
___________________________________________________________________________
Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice :
11 členů
(listiny přítomných členů ZO a hostů- přílohy zápisu).
Omluveni:
4 členové
Zahájení___________________________________________________________________
Petr Voznica, starosta obce
Zahájil 6. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice v 17,07 hod.
Přivítal všechny přítomné zastupitele a hosty a dále sdělil, že 6. 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.
Na 6. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice je přítomno 11 členů zastupitelstva, 3 zastupitelé
jsou omluveni, 1 zastupitel se dostaví později. Konstatoval tedy, že zastupitelstvo obce je
usnášeníschopné.

1. Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
rozšířený program 6. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 11.12.2019.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Předložil členům zastupitelstva obce návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva obce
Soběšovice, který přečetl :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení.
Návrh programu jednání ZO
Návrh zapisovatele ZO
Návrh složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO
Návrh ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání ZO
Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání ZO
Zpráva o činnosti rady obce za období od minulého zasedání ZO
Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního
Charita Český Těšín – Žádost o příspěvek
Střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočet obce na rok 2020
Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
OZV Obce Soběšovice č. 3/2019, kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní školy
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13. OZV Obce Soběšovice č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
14. OZV Obce Soběšovice č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
15. OZV Obce Soběšovice č. 6/2019 za užívání veřejného prostranství
16. OZV Obce Soběšovice č. 7/2019 o místním poplatku ze vstupného
17. Zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji
18. Termíny schůzí Rady obce Soběšovice a zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
pro rok 2020
19. Informace o probíhajících akcích
20. Záměr pořízení majetku
21. Diskuse a připomínku
22. Návrh usnesení zastupitelstva obce
Závěr

Petr Voznica, starosta obce
Navrhl rozšíření programu a to o bod s názvem „Podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci
OPŽP 2014-2020“, a to jako bod s č. 21.
Hlasování o rozšíření programu a rozšíření bodu :
Pro :
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Petr Voznica, starosta obce
Nechal hlasovat o programu jednání , včetně schváleného rozšíření.
Hlasování o programu jednání :
Pro :
11
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 6. zasedání Zastupitelstva
obce Soběšovice, konaného dne 11.12.2019.
usn. č. 78/6ZO/2019
___________________________________________________________________________

2. Návrh zapisovatele
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
zapisovatelku pro 6. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 11.12.2019 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 :
11
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 6. zasedání Zastupitelstva
obce Soběšovice, konaného dne 11.12.2019 paní Petru Valoškovou.
usn. č. 79/6ZO/2019
_____________________________________________________________________________

3. Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
návrhovou komisi pro přípravu usnesení 6. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného
dne 11.12.2019, a to ve složení :
Mgr. Michael Sýkora, p. Ivo Dominík, p. Miroslav Foukal
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Sdělil, že navrženi členové návrhové komise jsou : Mgr. Michael Sýkora, p. Ivo Dominík, p.
Miroslav Foukal 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 :
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
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Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e návrhovou komisi pro přípravu usnesení 6.
zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 11.12.2019, a to ve složení :
Mgr. Michael Sýkora, p. Ivo Dominík, p. Miroslav Foukal
usn. č. 80/6ZO/2019
_____________________________________________________________________________

4. Ověřovatelé zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
určuje
ověřovatele zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 11.12.2019 ve
složení : Ing. Ivo Papala, p. Petr Chrobok.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Sdělil, že navrženi ověřovatelé zápisu jsou : Ing. Ivo Papala, p. Petr Chrobok.
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 :
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice u r č u j e ověřovatele zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva
obce Soběšovice, konaného dne 11.12.2019 ve složení : Ing. Ivo Papala, p. Petr Chrobok.
usn. č. 81/6ZO/2019
_____________________________________________________________________________
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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 11. 9.
2019
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Vzhledem k tomu, že z minulého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice nevzešly žádné úkoly,
navrhuje tuto informativní zprávu vzít na vědomí.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaký jiný návrh, dotaz, či připomínku ? Nechal
hlasovat o návrhu usnesení, který přečetl.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
11
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 11. 9. 2019
usn. č. 82/6ZO/2019
___________________________________________________________________________

6. Zpráva o činnosti Rady obce Soběšovice za období od 11.9.2019 –
27.11.2019
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti Rady obce Soběšovice v období od 11.9.2019 – 27.11.2019

17,20 hod.
na jednání se dostavil p. Svatomír Oborný
Přítomných členů zastupitelstva :
Omluveni :
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Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Předal slovo místostarostovi obce p. Tomáši Dámkovi.
p. Tomáš Dámek, místostarosta obce
Seznámil členy zastupitelstva a přítomné s činností rady, a to v období od 5. zasedání
Zastupitelstva obce Soběšovice. V tomto období proběhlo 7 schůzí Rady obce Soběšovice a
přijala celkově 99 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, jaká stanoviska k jednotlivým bodům přijala.
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 b e r e n a v ě d o m í
obce Soběšovice v období od 11.9.2019 – 27.11.2019

informativní zprávu o činnosti Rady

usn. č. 83/6ZO/2019
___________________________________________________________________________

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 28.11.2019
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 25.11.2019
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Požádal předsedu Kontrolního výboru p. Radka Siudu, aby přednesl zprávu.
p. Radek Siuda, předseda Kontrolního výboru
Informoval o jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice, které proběhlo dne
28.11.2019. Kontrola pokladních operací proběhla na OÚ Soběšovice a ZŠ a MŠ Soběšovice dne
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20.11.2019 s výsledkem bez závad. Byla rovněž provedena kontrola plnění usnesení, a to z
jednání Zastupitelstva obce Soběšovice č. 5 a Rady obce Soběšovice č. 22-27. Kontrolní výbor
neshledal žádné nesrovnalosti v evidenci a plnění úkolů.
Petr Voznica, starosta obce
Poděkoval předsedovi Kontrolního výboru za přednesení zprávy a požádal předsedu Finančního
výboru - p. Veroniku Kubíčkovou, aby přednesla zprávu.
p. Veronika Kubíčková, předsedkyně Finančního výboru
Informovala o jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice, které proběhlo dne
25.11.2019. Na tomto jednání Finanční výbor projednával a byl seznámen s :
Plněním rozpočtu – rozpočtové období 1-10/2019, rozpočtovým opatřením č. 9/2019, návrhem
rozpočtu na rok 2020 a rozpočtovým výhledem na období 2021-2023. Seznámila přítomné
s jednotlivými projednávanými body.
Petr Voznica, starosta obce
Poděkoval předsedkyni Finančního výboru za přednesení zprávy 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 28.11.2019
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 25.11.2019
usn. č. 84/6ZO/2019
_____________________________________________________________________________

8. Charita Český Těšín – Žádost o příspěvek
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
1. žádost organizace Charita Český Těšín, Mírová 8, 737 01 Český Těšín o poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Soběšovice pro rok 2020 na provozní náklady terénních služeb pro seniory,
nemocné a osoby s omezenou soběstačností ve výši 117.000,- Kč
2. návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Soběšovice a Charitou Český Těšín
schvaluje
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1. dotaci na rok 2020 Charitě Český Těšín na podporu provozu terénních
služeb v obci Soběšovice ve výši: …………,- Kč.
2. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Soběšovice a
Charitou Český Těšín.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem a požadavkem Charity Český Těšín na
poskytnutí dotace ve výši 117.000,- Kč na rok 2020.
Miroslav Foukal, zastupitel obce
Informoval přítomné kolik hradí vedlejší obce na jednoho občana.
Petr Voznica, starosta obce
Navrhl poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč
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 návrhu
poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč
Hlasování o návrhu usnesení s návrhem p. Voznicy:
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
1.žádost organizace Charita Český Těšín, Mírová 8, 737 01 Český Těšín o poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Soběšovice pro rok 2020 na provozní náklady terénních služeb pro seniory,
nemocné a osoby s omezenou soběstačností ve výši 117.000,- Kč
2.návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Soběšovice a Charitou Český
Těšín s c h v a l u j e
1. dotaci na rok 2020 Charitě Český Těšín na podporu provozu terénních služeb v obci
Soběšovice ve výši: 100.000,- Kč.
2. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Soběšovice a Charitou Český Těšín.
usn. č. 85/6ZO/2019
___________________________________________________________________________

9. Střednědobý výhled rozpočtu
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu obce Soběšovice na období 2021-2023
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Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem. Dotazoval se, zda má někdo nějaké dotazy,
návrhy či připomínky ? Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, 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 s c h v a l u j e střednědobý výhled rozpočtu obce Soběšovice
na období 2021-2023
usn. č. 86/6ZO/2019
___________________________________________________________________________

10. Rozpočet obce na rok 2020
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
rozpočet na rok 2020
v příjmech
15 309 000,00 Kč
ve výdajích
16 443 000,00 Kč
ve financování
1 134 000,00 Kč
pověřuje
Radu obce Soběšovice prováděním rozpočtových opatření v příjmech v neomezené výši,
v dotacích v neomezené výši a ve výdajích a financování do 20% schváleného ročního rozpočtu
v jednotlivých paragrafech.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem.
Rudolf Foukal, občan obce
Dotazoval se na jednotlivé položky a chtěl vysvětlit jejich nárůst, a to
Položky č. 2212, 2211, 2321, 3429, 3631, 3745, 5311, 6171. Požádal předsedkyni Finančního
výboru, aby tyto položky a jejich úpravu vysvětlila.
Veronika Kubíčková, předsedkyně Finančního výboru
Požádala starostu obce, popř. účetní obce o pomoc při rozkličování jednotlivých položek.
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Petr Voznica, starosta obce
Sdělil, že k jednotlivým položkám se p. Foukalovi vyjádří Obec Soběšovice písemně, a to do 30
dnů.
Rudolf Foukal, občan obce
Dotazoval se na částku 20.000,- Kč, která byla navržena na činnost registrovaných církví tak, jak
bylo navrženo pro ostatní místní organizace obce.
Petr Voznica, starosta obce
Vysvětloval přítomným z jakého důvodu byla tato výše částky navržena do rozpočtu obce na rok
2020.
Ing. Ivo Papala, zastupitel obce
Navrhl změnu částky z 20.000,- Kč na 0,- Kč na činnost registrovaných církví.
Ivo Dominík, zastupitel obce
Navrhl změnu částky z 20.000,- Kč na 10.000,- Kč na činnost registrovaných církví.
Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto nějaký další dotaz, návrh či připomínku ? Vzhledem
k tomu, že tomu tak nebylo nechal hlasovat o posledním návrhu p. Ivo Dominíka.
Hlasování o návrhu p. Ivo Dominíka – 10.000,- Kč - církev :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že návrh p. Dominíka byl přijat, proto je nutno upravit návrh usnesení, a to ve
výdajové částce a ve financování ponížené o 10.000,- Kč takto : v příjmech 15 309 000,00 Kč,
ve výdajích 16 433 000,00 Kč, ve financování 1 124 000,00 Kč a o tomto upraveném usnesení
nechal hlasovat.
Hlasování o celém upraveném usnesení :
Pro :
11
Proti:
1
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e rozpočet na rok 2020
v příjmech
15 309 000,00 Kč
ve výdajích
16 433 000,00 Kč
ve financování
1 124 000,00 Kč
p o v ě ř u j e Radu obce Soběšovice prováděním rozpočtových opatření v příjmech neomezené
výši, v dotacích v neomezené výši a ve výdajích a financování do 20% schváleného ročního
rozpočtu v jednotlivých paragrafech.
usn. č. 87/6ZO/2019
___________________________________________________________________________
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11. Návrh dohody
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy mezi obcí Soběšovice
a obcí Dolní Domaslavice, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní
Domaslavice, příspěvková organizace
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné o předkládaném materiále. Dotazoval se, zda má někdo nějaký návrh,
dotaz, či připomínku ? Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo nechal hlasovat o návrhu usnesení
tak, jak byl předložen.
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 Dohodu o vytvoření společného školského
obvodu spádové základní školy mezi obcí Soběšovice a obcí Dolní Domaslavice, jejíž činnost
vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice, příspěvková organizace
usn. č. 88/6ZO/2019
___________________________________________________________________________

12. OZV Obce Soběšovice č. 3/2019, kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu
základní školy
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné o předkládaném materiále. Dotazoval se, zda má někdo nějaký návrh,
dotaz, či připomínku ? Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo nechal hlasovat o návrhu usnesení
tak, jak byl předložen.
12
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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 v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se
stanoví část společného školského obvodu základní školy
usn. č. 89/6ZO/2019
___________________________________________________________________________

13. Obce Soběšovice č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné o předkládaném materiále. Dotazoval se, zda má někdo nějaký návrh,
dotaz, či připomínku ? Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo nechal hlasovat o návrhu usnesení
tak, jak byl předložen.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice
poplatku ze psů

v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním

usn. č. 90/6ZO/2019
___________________________________________________________________________
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14. OZV Obce Soběšovice č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné o předkládaném materiále. Dotazoval se, zda má někdo nějaký návrh,
dotaz, či připomínku ? Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo nechal hlasovat o návrhu usnesení
tak, jak byl předložen.
Tomáš Dámek, místostarosta obce
Doplnil informace týkající se OZV o místním poplatku z pobytu
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 č. 5/2019 o místním
poplatku z pobytu
usn. č. 91/6ZO/2019
___________________________________________________________________________

15. OZV Obce Soběšovice č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné o předkládaném materiále. Dotazoval se, zda má někdo nějaký návrh,
dotaz, či připomínku ? Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo nechal hlasovat o návrhu usnesení
tak, jak byl předložen.
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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 v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství
usn. č. 92/6ZO/2019
___________________________________________________________________________

16. OZV Obce Soběšovice č. 7/2019 o místním poplatku ze vstupného
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019 o místním poplatku ze vstupného
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné o předkládaném materiále. Dotazoval se, zda má někdo nějaký návrh,
dotaz, či připomínku ? Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo nechal hlasovat o návrhu usnesení
tak, jak byl předložen.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice
poplatku ze vstupného

v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019 o místním

usn. č. 93/6ZO/2019
___________________________________________________________________________
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17. Zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na

vědomí

1. informaci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o probíhající veřejné zakázce na
autobusového dopravce pro oblast Havířovsko 1
2. návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Havířovsko 1 mezi
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava a obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice
čp.10
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Havířovsko 1 mezi
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava a obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice
čp.10
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné o zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji a přečetl návrh
usnesení.
p. Ivo Dominík, zastupitel obce
Sdělil, že mezi řidiči ještě nejsou známy změny v jízdních řádech.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že jízdní řády nabudou účinnosti po ukončení výběrového řízení na
autobusového dopravce pro oblast Havířovsko 1, pravděpodobně k 1.1.2021.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto nějaký dotaz, námět, 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 b e r e n a v ě d o m í
1. informaci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o probíhající veřejné zakázce na
autobusového dopravce pro oblast Havířovsko 1
2. návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Havířovsko 1 mezi
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava a obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice
čp.10 s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní
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obslužnosti území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Havířovsko 1
mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava a obcí Soběšovice, 739 22
Soběšovice čp.10
usn. č. 94/6ZO/2019
___________________________________________________________________________

18. Termíny Rady obce Soběšovice a Zastupitelstva obce Soběšovice pro rok
2020
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
termíny zasedání Rady obce Soběšovice pro rok 2020, a to takto:
15.1.2020
29.1.2020
12.2.2020
18.3.2020
1.4.2020
15.4.2020
13.5.2020
27.5.2020
17.6.2020
22.7.2020
12.8.2020
26.8.2020
30.9.2020
14.10.2020
27.10.2020 (úterý)
25.11.2020
16.12.2020
30.12.2020

26.2.2020
29.4.2020
1.7.2020
16.9.2020
11.11.2020

schvaluje
termíny jednání Zastupitelstva obce Soběšovice pro rok 2020, a to takto:
11. 3. 2020
10. 6. 2020
9. 9. 2020
9. 12. 2020
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem. Dotazoval se, zda má někdo k tomuto nějaký
dotaz, námět, 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 b e r e n a v ě d o m í termíny zasedání Rady obce
Soběšovice pro rok 2020, a to takto:
15.1.2020
29.1.2020
12.2.2020
26.2.2020
18.3.2020
1.4.2020
15.4.2020
29.4.2020
13.5.2020
27.5.2020
17.6.2020
1.7.2020
22.7.2020
12.8.2020
26.8.2020
16.9.2020
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30.9.2020
14.10.2020
27.10.2020 (úterý) 11.11.2020
25.11.2020
16.12.2020
30.12.2020
s c h v a l u j e termíny jednání Zastupitelstva obce Soběšovice pro rok 2020, a to takto:
11. 3. 2020
10. 6. 2020
9. 9. 2020
9. 12. 2020
usn. č. 95/6ZO/2019
___________________________________________________________________________

19. Informace o probíhajících akcích
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o probíhajících akcích.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné o probíhajících investičních akcích. Hovořil o Cyklostezce kolem
Žermanické přehrady, centru obce, opravě místních komunikací, Sokolovně – spolkovém domě,
dále pak o studii pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady, veřejném osvětlení a
žádosti o dotaci v rámci Operačního programu „Zaměstnanost“. Dále informoval o
připravovaných dotacích v rámci MSK a podaných žádostech o poskytnutí dotace.
Rudolf Foukal, občan obce
Dotazoval se, zda nezměnili názor týkající se osvětlení od R-Zátoky po p. Žáčka, které by se
mělo dělat až s vybudováním cyklostezky.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že osvětlení v této části se bude dělat až s osvětlením cyklostezky.
Rudolf Foukal, občan obce
Dotazoval se na spolkový dům, zda se bude jednat o rekonstrukci, anebo se bude bourat a stavět
nový.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že před vchodem do zasedací místnosti je vyvěšen na nástěnkách vítězný
(vydiskutovaný) návrh, jak bude spolkový dům vypadat. Dle těchto návrhů se bude muset
stávající objekt zbourat.
Rudolf Foukal, občan obce
Dále hovořil o centru obce, kdy po této rekonstrukci ubyla parkovací místa. Dotazoval se, kde
auta budou stát, kdyby byla nějaká nepředvídaná situace např. v zimě.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že u krizových situaci se samozřejmě na těchto místech stát bude moci. Opět
zdůraznil, že tato rekonstrukce měla projektovou dokumentaci, kdy z toho vyplývalo územní
rozhodnutí, stavební povolení, vyjádření všech dotčených orgánů státní správy (policie, doprava)
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atd. Po kolaudaci budeme hledat řešení, např. dodatkovou dopravní tabulkou, ale to až vše po
kolaudaci.
Rudolf Foukal, občan obce
Vznesl připomínku k projektové dokumentaci na rekonstrukci centra obce Soběšovice, kdy se
v minulosti nebrali v potaz návrhy, či připomínky občanů k této rekonstrukci.
Dotazoval se, zda jsou podány, či vyhlášeny nějaké dotace na opravu márnice.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že momentálně neví o žádné, která by byla vyhlášena.
Rudolf Foukal, občan obce
Navrhuje márnici zbourat a využít stávající garáž a nemusí obec nic stavět.
Ing. Marcela Papalová, členka Finančního výboru
Rovněž hovořila o rekonstrukci centra obce s tím, že v případě nějaké vážnější nehody nebude
mít kde přistát vrtulník. Dále vznesla připomínku k příliš vyvýšenému chodníku u obchodu.
Petr Voznica, starosta obce
Opět zopakoval, že centrum obce je zrekonstruováno dle platné projektové dokumentace ke které
se vyjadřovaly všechny dotčené orgány.
- Probíhá debata na téma rekonstrukce centra obce Soběšovice
Hovoří : Rudolf Foukal, Ing. Marcela Papalová
Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má někdo nějaký 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 b e r e n a v ě d o m í informativní zprávu o probíhajících
akcích.
usn. č. 96/6ZO/2019
___________________________________________________________________________

20. Záměr pořízení majetku
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
záměr bezúplatného pořízení majetku ve spoluvlastnictví obce Soběšovice a České republiky na
území obce Soběšovice.
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Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné se záměrem bezúplatného pořízení majetku. Dotazoval se, zda má někdo
k tomuto nějaký dotaz, námět, či připomínku. Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, 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 s c h v a l u j e záměr bezúplatného pořízení majetku ve
spoluvlastnictví obce Soběšovice a České republiky na území obce Soběšovice.
usn. č. 97/6ZO/2019
___________________________________________________________________________

21. Podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP 2014-2020

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP 2014-2020 na základě vyhlášené 126. výzvy
Ministerstva životního prostředí ČR na podporovanou aktivitu 3.2.1. : Výstavbu a modernizaci
zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předloženým materiálem v souladu s důvodovou zprávou. Dotazoval se,
zda má někdo k tomuto bodu nějaký dotaz, námět, či připomínku. Vzhledem k tomu, že tomu tak
nebylo, nechal hlasovat o návrhu usnesení, který přečetl.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
11
Proti:
0
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
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Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci
OPŽP 2014-2020 na základě vyhlášené 126. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR na
podporovanou aktivitu 3.2.1.: Výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
usn. č. 98/6ZO/2019
___________________________________________________________________________

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 diskusi k tomuto bodu a předal řízení zasedání místostarostovi obce p. Tomáši Dámkovi.
Rudolf Foukal, občan obce
Dotazoval se, zda má obec záměr odkoupit pozemky od Ing. Vaníčka v rozloze zhruba 3 ha.
Tomáš Dámek, místostarosta obce
K tomuto sdělil, že obec takovýto záměr nemá.
Rudolf Foukal, občan obce
Dotazoval se na záměr obce s pozemky kolem Dukly.
Tomáš Dámek, místostarosta obce
K tomuto sdělil, že momentální záměr obce byl tyto pozemky, které se nabízely k prodeji,
vlastnit.
Rudolf Foukal, občan obce
Dotazoval se na 3 retardéry, které jsou umístěny na cestě směrem k hrázi. Vznesl připomínku, že
se opravdu po tom velice špatně jezdí, chápal by, kdyby byly umístěny pouze na sezónu. Dále se
dotazoval, kdo o umístění retardérů rozhoduje.
- Probíhá debata ohledně umístění retardérů
Hovoří : p. Radek Siuda, p. Rudolf Foukal
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že retardéry byly na této komunikaci namontovány v rámci bezpečnosti,
vzhledem k tomu, že řidiči nezastavili na dopravní značce STOP a projeli křižovatku bez
zastavení. Dále sdělil, že tam byla díky tomu nejedna dopravní nehoda. Sdělil, že byla na
dopravní značku umístěno reflexní značení a ani to bohužel nepomohlo. Dále sdělil, že řidičům
kteří to zde neznají se při jízdě ze spod tato ulice jeví jako alej, nevšimnou si dopravní značky
STOP a vjedou přímo do křižovatky. Z tohoto důvodu zde byly retardéry umístěny, kdy umístění
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retardérů stanovila dopravní policie. Domnívá se, že umístění retardérů přispělo k zajištění větší
bezpečnosti.
Ing. Ivo Papala, zastupitel obce
K tomuto uvedl, že rozhodně je pro umístění retardérů, ale tyto retardéry jsou příliš vysoké,
určené pro nákladní vozidla.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že se jedná o retardér, který již obec měla a využívala ho na různých místech
v obci. Dále sdělil, že se jedná o obytnou zónu, kdy při rychlosti 20km/hod. se dá tento retardér
bez problémů přejet.
p. Nytrová, občanka obce
Poděkovala za vyřízení žádosti týkající se přidání kontejneru na plast a dotazovala se na žádost
k vybudování chodníku.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že požadavek na vybudování chodníku byl zaslán na firmu UDI, dopravní
stavby. Tato firma nám zašle cenovou nabídku na studii proveditelnosti a poté se bude řešit,
kudy tento chodník povede, jaké budou případné majetkoprávní vypořádání s vlastníky
pozemků, atd. žádost o cenovou nabídku již byla odeslána, ale odpověď z jejich strany ještě
nepřišla.
p. Nytrová, občanka obce
Dotazovala se, jak dlouho to může trvat.
Petr Voznica, starosta obce
Vysvětlil celý postup od zadání studie až k realizaci. V roce 2020 určitě realizace neproběhne.
Rudolf Foukal, občan obce
Nedomnívá se, že by dané retardéry pomohly ke snížení rychlosti řidičů. Problém je na této
křižovatce výhled vlevo.
p. Václav Zahraj, občan obce
Vznesl připomínku nad pořádáním akcí v letošním roce pořádané organizacemi obce, kdy tyto
akce se kryly v jednom dni s jinými. Domnívá se, že by měly být lépe naplánovány a organizace
mezi sebou by se měli v pořádání akcí domluvit.
p. Petr Chrobok, zastupitel obce a velitel zásahové jednotky SDH Soběšovice
K tomuto sdělil, že se snaží s místními organizacemi na začátku roku na pořádání akcí domluvit,
aby se nekryly.
Petr Voznica, starosta obce
Dotazoval se, zda má ještě někdo nějaký dotaz, návrh, 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

22
ZÁPIS
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
konaného dne 11.12.2019

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. 99/6ZO/2019
___________________________________________________________________________

22. Zpráva návrhové komise
p. Petr Voznica, starosta obce
Vyzval předsedu návrhové komise, aby přečetl přijatá usnesení zastupitelstva obce.
Mgr. Michael Sýkora, zastupitel obce
Přečetl přítomným přijatá usnesení na 6. 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 6. zasedání zastupitelstva v 19,23 hod., přítomné pozval na
Vánoční koncert, který se koná dne 19.12.2019 v 17 hod. v kostele Navštívení Panny Marie a
popřál všem klidné a pohodové vánoční svátky a šťastný nový rok 2020.
_____________________________________________________________________________
Zapsala : Petra Valošková

Ověřili správnost zápisu ověřovatelé
6. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice:
Ing. Ivo Papala, v.r.
zastupitel obce
p. Petr Chrobok, 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
6. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaného dne 11.12.2019 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 748/2019
V Soběšovicích dne 12.12.2019
Zpracoval : Valošková Petra
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Přehled přijatých usnesení
6. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konané dne 11.12.2019

________________________________________________________________
78/6ZO/2019 – Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
79/6ZO/2019 – Návrh zapisovatele
80/6ZO/2019 – Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO
81/6ZO/2019 – Ověřovatelé zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
82/6ZO/2019 – Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání ZO
83/6ZO/2019 – Zpráva o činnosti Rady obce Soběšovice za období od 11.9.2019 –
27.11.2019
84/6ZO/2019 – Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního
85/6ZO/2019 – Charita Český Těšín – Žádost o příspěvek
86/6ZO/2019 – Střednědobý výhled rozpočtu
87/6ZO/2019 – Rozpočet obce na rok 2020
88/6ZO/2019 – Návrh dohody
89/6ZO/2019 – OZV Obce Soběšovice č. 3/2019, kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy
90/6ZO/2019 – OZV Obce Soběšovice č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
91/6ZO/2019 – OZV Obce Soběšovice č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
92/6ZO/2019 - OZV Obce Soběšovice č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
93/6ZO/2019 – OZV Obce Soběšovice č. 7/2019 o místním poplatku ze vstupného
94/6ZO/2019 – Zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji
95/6ZO/2019 – Termíny Rady obce Soběšovice a Zastupitelstva obce Soběšovice pro rok
2020
96/6ZO/2019 – Informace o probíhajících akcích
97/6ZO/2019 – Záměr pořízení majetku
98/6ZO/2019 – Podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP 2014-2020
99/6ZO/2019 - Dotazy a připomínky občanů a zastupitelů
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USNESENÍ

6. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 11.12.2019
___________________________________________________________________________
78/6ZO/2019 – Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
rozšířený program 6. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne
11.12.2019.
___________________________________________________________________________
79/6ZO/2019 – Návrh zapisovatele______________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
zapisovatelku pro 6. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne
11.12.2019 paní Petru Valoškovou.
___________________________________________________________________________
80/6ZO/2019 – Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO__________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
návrhovou komisi pro přípravu usnesení 6. zasedání Zastupitelstva obce
Soběšovice, konaného dne 11.12.2019, a to ve složení :
Mgr. Michael Sýkora, p. Ivo Dominík, p. Miroslav Foukal
___________________________________________________________________________
81/6ZO/2019 – Ověřovatelé zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
určuje
ověřovatele zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne
11.12.2019 ve složení : Ing. Ivo Papala, p. Petr Chrobok.
___________________________________________________________________________
82/6ZO/2019 – Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání ZO_____________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
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informativní zprávu o úkolech vyplývajících ze Zastupitelstva obce Soběšovice
ze dne 11. 9. 2019
___________________________________________________________________________
83/6ZO/2019 – Zpráva o činnosti Rady obce Soběšovice za období od 11.9.2019 –
27.11.2019 _____________________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti Rady obce Soběšovice v období od 11.9.2019 –
27.11.2019
___________________________________________________________________________
84/6ZO/2019 – Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního __________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
1. zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze
dne 28.11.2019
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze
dne 25.11.2019
___________________________________________________________________________
85/6ZO/2019 – Charita Český Těšín – Žádost o příspěvek __________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
3. žádost organizace Charita Český Těšín, Mírová 8, 737 01 Český Těšín o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Soběšovice pro rok 2020 na provozní náklady
terénních služeb pro seniory, nemocné a osoby s omezenou soběstačností ve výši
117.000,- Kč
4. návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Soběšovice a
Charitou Český Těšín
schvaluje
1. dotaci na rok 2020 Charitě Český Těšín na podporu provozu terénních
služeb v obci Soběšovice ve výši: 100.000,- Kč.
2. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Soběšovice a
Charitou Český Těšín.
___________________________________________________________________________
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86/6ZO/2019 – Střednědobý výhled rozpočtu_____________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu obce Soběšovice na období 2021-2023
___________________________________________________________________________
87/6ZO/2019 – Rozpočet obce na rok 2020_______________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
rozpočet na rok 2020
v příjmech
ve výdajích
ve financování

15 309 000,00 Kč
16 433 000,00 Kč
1 124 000,00 Kč

pověřuje
Radu obce Soběšovice prováděním rozpočtových opatření v příjmech
v neomezené výši, v dotacích v neomezené výši a ve výdajích a financování do
20% schváleného ročního rozpočtu v jednotlivých paragrafech.
___________________________________________________________________________
88/6ZO/2019 – Návrh dohody___________________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy mezi
obcí Soběšovice a obcí Dolní Domaslavice, jejíž činnost vykonává Základní
škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice, příspěvková organizace
___________________________________________________________________________
89/6ZO/2019 – OZV Obce Soběšovice č. 3/2019, kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy__________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy
___________________________________________________________________________
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90/6ZO/2019 – OZV Obce Soběšovice č. 4/2019 o místním poplatku ze psů____________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
___________________________________________________________________________
91/6ZO/2019 – OZV Obce Soběšovice č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu__________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
___________________________________________________________________________
92/6ZO/2019 - OZV Obce Soběšovice č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství____________________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
___________________________________________________________________________
93/6ZO/2019 – OZV Obce Soběšovice č. 7/2019 o místním poplatku ze vstupného______
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019 o místním poplatku ze vstupného
___________________________________________________________________________
94/6ZO/2019 – Zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji_____________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na

vědomí

3. informaci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o probíhající veřejné
zakázce na autobusového dopravce pro oblast Havířovsko 1
4. návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast
Havířovsko 1 mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava a
obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice čp.10

29
ZÁPIS
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
konaného dne 11.12.2019

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Havířovsko
1 mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava a obcí
Soběšovice, 739 22 Soběšovice čp.10
___________________________________________________________________________
95/6ZO/2019 – Termíny Rady obce Soběšovice a Zastupitelstva obce Soběšovice pro rok
2020__________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
termíny zasedání Rady obce Soběšovice pro rok 2020, a to takto:
15.1.2020
29.1.2020
12.2.2020
26.2.2020
18.3.2020
1.4.2020
15.4.2020
29.4.2020
13.5.2020
27.5.2020
17.6.2020
1.7.2020
22.7.2020
12.8.2020
26.8.2020
16.9.2020
30.9.2020
14.10.2020
27.10.2020 (úterý) 11.11.2020
25.11.2020
16.12.2020
30.12.2020
schvaluje
termíny jednání Zastupitelstva obce Soběšovice pro rok 2020, a to takto:
11. 3. 2020
10. 6. 2020
9. 9. 2020
9. 12. 2020
___________________________________________________________________________
96/6ZO/2019 – Informace o probíhajících akcích__________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o probíhajících akcích.
___________________________________________________________________________
97/6ZO/2019 – Záměr pořízení majetku_________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
záměr bezúplatného pořízení majetku ve spoluvlastnictví obce Soběšovice a
České republiky na území obce Soběšovice.
___________________________________________________________________________
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98/6ZO/2019 – Podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP 2014-2020_________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP 2014-2020 na základě
vyhlášené 126. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR na podporovanou
aktivitu 3.2.1. : Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu
odpadů.
___________________________________________________________________________
99/6ZO/2019 - 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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