ZÁPIS
3. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaného dne 13.3.2019 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 160/2019
V Soběšovicích dne 14.3.2019
Zpracoval : Valošková Petra
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ZÁPIS
o průběhu 3. zasedání
Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 13.3.2019
v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích
___________________________________________________________________________
Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice :
13 členů
(listiny přítomných členů ZO a hostů- přílohy zápisu).
Omluveni z celého jednání :
1 člen
Omluveni z části jednání :
1 člen
Zahájení___________________________________________________________________
Petr Voznica, starosta obce
Zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice v 17,05 hod.
Přivítal všechny přítomné zastupitele a hosty a dále sdělil, že 3. 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 3. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice je přítomno 13 členů zastupitelstva, 1 zastupitel je
omluven a 1 zastupitel přijde později. Konstatoval tedy, že zastupitelstvo obce je
usnášeníschopné.

1. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
program 3. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 13.3.2019.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Předložil členům zastupitelstva obce návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva obce
Soběšovice, který přečetl :
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
Obecně závazná vyhláška obce Soběšovice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Městská policie Havířov – Návrh veřejnoprávní smlouvy
10. Diskuse a připomínky
11. Návrh usnesení zastupitelstva obce
Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Petr Voznica, starosta obce
Navrhl rozšíření návrhu programu, a to o body s názvy „Pořízení majetku obce“ a
„Podání žádosti o poskytnutí dotace“
Tyto body navrhuje zařadit v programu pod č. 11 a 12., kdy ostatní body se o tyto dva body
posunou.
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 nejprve hlasovat o
rozšíření programu
Hlasování o rozšíření navrhovaného programu :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Petr Voznica, starosta obce
Dále nechal hlasovat o celém programu včetně schváleného rozšíření.
Hlasování o celém návrhu programu, vč. rozšíření :
Pro :
13
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 3. zasedání Zastupitelstva
obce Soběšovice, konaného dne 13.3.2019.
usn. č. 36/3ZO/2019
___________________________________________________________________________

2. Návrh zapisovatele
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
zapisovatelku pro 3.zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 13.3.2019 paní
Petru Valoškovou.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Starosta obce navrhl zapisovatelku pro 3. zasedání zastupitelstva obce, a to p. Petru Valoškovou.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaké jiné návrhy, připomínky, či námitky ?
Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
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Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
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 3. zasedání Zastupitelstva
obce Soběšovice, konaného dne 13.3.2019 paní Petru Valoškovou.
usn. č. 37/3ZO/2019
___________________________________________________________________________

3. Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
návrhovou komisi pro přípravu usnesení 3. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného
dne 13.3.2019, a to ve složení :
Ing. Ivo Papala, p. Radek Siuda, Mgr. Michael Sýkora
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Sdělil, že navrženi členové návrhové komise jsou : Ing. Ivo Papala, p. Radek Siuda, Mgr.
Michael Sýkora
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaké jiné návrhy, připomínky, či námitky ?
Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
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 3.
zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 13.3.2019, a to ve složení :
Ing. Ivo Papala, p. Radek Siuda, Mgr. Michael Sýkora.
usn. č. 38/3ZO/2019
___________________________________________________________________________
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4. Ověřovatelé zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
určuje
ověřovatele zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 13.3.2019 ve
složení : p. Ivo Dominík, Ing. Adam Foukal
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Sdělil, že navrženi ověřovatelé zápisu jsou : p. Ivo Dominík, Ing. Adam Foukal
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaké jiné návrhy, připomínky, či námitky ?
Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice u r č u j e ověřovatele zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva
obce Soběšovice, konaného dne 13.3.2019 ve složení : p. Ivo Dominík, Ing. Adam Foukal
usn. č. 39/3ZO/2019
___________________________________________________________________________

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 21. 12.
2018
Dotazy, návrhy, připomínky
Odešel zastupitel p. Tomáš Dámek
Petr Voznica, starosta obce
Starosta obce informoval přítomné, že z minulého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice ze
dne 21.12.2018 vzešel jediný úkol, a to předložit na příští zasedání Zastupitelstva obce návrh
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veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Soběšovice a Statutárním městem Havířov o poskytování
služeb Městské policie Havířov na území Obce Soběšovice pro letní sezónu 2019.
K tomuto dále sdělil, že tento úkol je splněn tak, že tento návrh smlouvy je předložen
zastupitelstvu k projednání jako samostatný bod dnešního programu.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaké jiné návrhy, připomínky, či námitky ?
Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
1
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 21. 12. 2018
usn. č. 40/3ZO/2019
___________________________________________________________________________

6. Zpráva o činnosti Rady obce Soběšovice za období od 21.12.2018 - 27 2.2019
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti Rady obce Soběšovice v období od 21.12.2018 – 27.2.2019
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Přečetl zprávu o činnosti Rady obce Soběšovice od 21.12.2018 do 27.2.2019, kdy jednání Rady
obce Soběšovice proběhly v tomto období 6x a rada obce přijala 76 usnesení. Dále pak
informoval přítomné, jakými nejdůležitějšími body jednání se rada v tomto období zabývala, a
jaká stanoviska k jednotlivým bodům přijala.
Přišel zastupitel p. Tomáš Dámek
Petr Voznica, starosta obce
Předal p. místostarostovi Tomáši Dámkovi slovo.
p. Tomáš Dámek, místostarosta obce
Pokračoval v podání informací týkající se činnosti Rady obce Soběšovice v období 21.12.2018
do 27.2.2019.
Petr Voznica, starosta obce
Poděkoval místostarostovi za přednesení zprávy a otevřel k tomuto bodu diskusi.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné dotazy, návrhy, či připomínky, nechal hlasovat o návrhu
usnesení.
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Hlasování o návrhu usnesení:
Pro :
13
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 činnosti
Rady obce Soběšovice v období od 21.12.2018 – 27.2.2019
usn. č. 41/3ZO/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 21.2.2019
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze
dne 25.2.2019
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Požádal předsedu Kontrolního výboru a předsedu Finančního výboru Zastupitelstva obce
Soběšovice, aby přečetli zápis z jednání výborů.
Radek Siuda, předseda Kontrolního výboru
Přečetl zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 21.2.2019, kdy dále informoval přítomné o
výsledku kontrol pokladních operací a stavu pokladny, které byly provedeny dne 8.2.2019 na
OÚ Soběšovice se závěrem bez závad a rovněž dne 8.2.2019 v ZŠ a MŠ Soběšovice se závěrem
bez závad. Dále provedli kontrolu plnění usnesení na základě předložených zápisů a usnesení
z jednání Zastupitelstva obce Soběšovice č. 2 a Rady obce Soběšovice č. 2-8. Kontrolní výbor
neshledal žádný rozpor v evidenci a plnění úkolů.
Veronika Kubíčková, předsedkyně Finančního výboru
Přečetla zápis z jednání Finančního výboru ze dne 25.2.2019 a informoval přítomné o
projednávaných bodech, a to :
Plnění rozpočtu za rok 2018
Přehled přijatých daní za rok 2018
Rozpočtové opatření č.1/2019
Inventarizace majetku ke dni 31.12.2018
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Petr Voznica, starosta obce
Poděkoval za přednesené zprávy a 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 :
13
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 21.2.2019
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze dne 25.2.2019
usn. č. 42/3ZO/2019
_____________________________________________________________________________

8. OZV Obce Soběšovice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Dotazy, návrhy, připomínky
Na jednání se dostavila MUDr. Marcela Kerzlová, zastupitelka obce
Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice :
14členů
Omluveni z celého jednání :
1 člen
Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné o předkládaném materiálu s tím, že byla přepracována OZV č. 1/2018 na
doporučení Ministerstva vnitra- odboru dozoru a kontroly, kdy OZV č. 1/2018 nebyla shledána
v rozporu se zákonem, ale bylo doporučeno novelizovat tuto OZV s tím, že budou sjednoceny
sazby poplatků u poplatníků přihlášených k trvalému pobytu a poplatníků mající v obci
nemovitost. Snížení částky pro poplatníky mající v obci trvalý pobyt dosáhnout formou úlevy.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaké jiné návrhy, připomínky, či námitky ?
Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
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Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
14
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. 1/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
usn. č. 43/3ZO/2019
_____________________________________________________________________________

9. Městská policie Havířov – Návrh veřejnoprávní smlouvy
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu mezi statutárním městem Havířov a obcí Soběšovice na výkon MP
Havířov na území obce Soběšovice v období od 1.7.2019 do 31.8.2019.
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné o předkládaném materiálu, kdy již informoval, že projednávaný bod byl
součástí úkolu, které mu udělilo zastupitelstvo obce, a to připravit návrh veřejnoprávní smlouvy
statutárním městem Havířov a obcí Soběšovice na výkon MP Havířov na území obce Soběšovice
v období od 1.7.2019 do 31.8.2019. Otevřel k tomuto bodu diskusi.
Petr Chrobok, zastupitel obce
Dotazovala se, v kterých dnech a hodinách bude MP sloužit v obci.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že požadavek obce byl, aby Po – Pá klouzavě probíhala služba od 14-18 hod.,
So 14-22 hod. a N od 14-18 hod. Celkem 16 hod./týden.
Ivo Dominík, zastupitel obce
Upozornil a vyzval starostu, aby občanům bylo sděleno, jak bude Městská policie v obci
vytížená a jaké jsou jejich kompetence.
Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné že smlouva je formulována na celý rozsah činností MP, kdy můžou měřit
rychlost, řešit přestupky, kontrolovat dodržování obecně závazných vyhlášek a samozřejmě
9
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kontrolovat dodržování veškerých zákonných ustanovení. Dále sdělil, že měření rychlosti je
odsouhlaseno Dopravním inspektorátem ve Frýdku-Místku a rovněž jsou stanovená místa, kde
k měření rychlosti bude docházet.
MUDr. Marcela Kerzlová, zastupitelka obce
K tomuto sdělila, že by chtěla navrhnout, aby se měřila rychlost u Majáku, kde je rychlost
neustále překračována.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že místa jsou stanovená Dopravním inspektorátem Frýdku-Místku a tyto
vyjmenoval.
p. Kukulová, občanka obce
Dotazovala se, z jakého důvodu je stanovená doba v pátek a v sobotu do 22,00 hod., když
restaurace zavírají později. Domnívá se, že MP by měla uplatnění i v pozdějších nočních
hodinách.
Petr Voznica, starosta obce
K tomuto sdělil, že návrh vyplývá rozsahu loňského roku. Je to rovněž závislé na stanovení
služeb zaměstnanců MP. Není problém tento návrh změnit, ale zároveň sdělil, že by zde MP
neměla suplovat 24 hod. práci PČR. Rovněž zmínil i finanční stránku k zajištění služeb MP
Havířov.
Dotazoval se, zda má někdo ještě nějaký dotaz, návrh či připomínku. Vzhledem k tomu, že tomu
tak nebylo, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
Proti:
1
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e veřejnoprávní smlouvu mezi statutárním
městem Havířov a obcí Soběšovice na výkon MP Havířov na území obce Soběšovice v období
od 1.7.2019 do 31.8.2019.
usn. č. 44/3ZO/2019
_____________________________________________________________________________

10. Občané Soběšovic – Žádost
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost občanů o projednání a odpovědi na podané dotazy a připomínky.
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Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Seznámil přítomné s předkládaným materiálem s tím, že Obec Soběšovice obdržela dopis od
občanů – žádost, včetně dotazů a tento dopis týkající se akcí v areálu R-Zátoky přečetl. Zároveň
sdělil, že tento dopis je bez podpisu, kdy přílohou tohoto dopisu jsou kopie několika materiálů,
které zastupitelstvo již nejednou projednávalo, včetně kopií podpisů. K tomuto bodu otevřel
diskusi.
Ivo Dominík, zastupitel obce
Domnívá se, že tento problém již zastupitelstvo nejednou řešilo, naposledy v prosinci 2018, na
dotazy uvedené v dopise bylo rovněž již několikrát odpovězeno. Zároveň sdělil, že hluk zde
posuzovala doktorka psychologie, což rozhodně není relevantní a měly by se k měření hluku
vyjádřit zcela jiné složky.
p. Lacinová, majitelka nemovitosti v obci
Sdělila, že je vlastníkem chaty, a to již 30 let. Pořádané akce na R-Zátoce je cca 20 m od jejich
nemovitosti a ten hluk není příjemný. Zároveň sdělila, že se nejedná pouze o dva dny, ale o
týden, kdy se celá akce připravuje.
p. Kukula, st., občan obce
Chtěl by slyšet odpovědi uvedené v dopise. Dotazoval se, proč není s majiteli R-Zátoky řešeno
porušení OZV o rušení nočního klidu. Jaký poplatek byl za akci Coal Open Air odveden obci.
Dále sdělil, že již jsou nahlášeny další akce do 02,00 hod. do rána a prodávají se již lístky
(v červenci a srpnu) kromě povolené akce Coal Open Air. Rád by slyšel odpovědi na uvedené
dotazy, které do teď neslyšel.
Ivo Dominík, zastupitel obce
K tomuto sdělil, že na dotazy bude odpovězeno.
p. Kukulová, občan obce
Dotazovala se, jak se řešily tyto přestupky, které se staly v roce 2017 a 2018, a to nepovolené
akce obecním úřadem.
Petr Voznica, starosta obce
Odpověděl na dotazy s tím, že pokud se jedná o překračování doby nočního klidu je zapotřebí
uvědomit Policii ČR, který jako jediný orgán může tuto situaci řešit dle vyhodnocení situace na
místě a pokud k nějakému porušení dojde, předá na přestupkové řízení na Magistrát města
Frýdku-Místku, která tuto činnost na základě veřejnoprávní smlouvy pro obec vykonává. Tyto
informace obci ani Policie ČR, ani Magistrát města Frýdku-Místku nesděluje. Nicméně sdělil, že
proběhlo jednání s velitelem Policie ČR, odd. Hnojník, kdy jediným výstupem je, že v roce 2018
bylo uděleno v obci Soběšovice 51 blokových pokut, 16 přestupků proti majetku a občanskému
soužití a 16 trestných činů zejména proti majetku. Hlídky vyjížděly ve 212 případech k řešení
různých oznámení.
Poplatek ze vstupného za akci Coal Open Air byl obci odveden ve výši 14.963,- Kč.
Dále sdělil, proč zastupitelstvo obce podporuje akci Coal Open Air, kdy k tomuto sdělil, že se
jedná o rekreační oblast a lidé, kteří zde přijedou, nebo kdekoliv jinde v republice, či v zahraničí
se chtějí bavit. Zároveň sdělil, že noční klid platí od 22,00 hod. a pokud je porušován, nutno
volat Policii ČR.
Dále se vyjádřil k dalším plánovaným akcím uveřejněných na facebookových stránkách RZátoky, které avizují akce do 02,00 hod. do rána s tím, že proběhlo jednání s nájemci R-Zátoky,
kteří byli důrazně upozorněni na dodržování nočního klidu v těchto případech, kdy jedinou
výjimkou z nočního klidu je akce Coal Open Air, která je schválena do 02,00 hod. do rána.
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- Probíhá debata neustále na téma porušování nočního klidu v areálu R-Zátoka a k tomuto
vystoupili :
p. Kukula, ml., občan obce
Petr Voznica, starosta obce
p. Weimer
Dotazoval se, zda obec dělá nějakou protidrogovou prevenci, kdy protidrogová centrála vydala
k tomuto tématu materiály.
Petr Voznica, starosta obce
Z protidrogové centrály jsme žádné materiály nedostali a obec nečiní žádné kroky v rámci
protidrogové prevence.
- Probíhá debata neustále na téma porušování nočního klidu v areálu R-Zátoka a k tomuto
vystoupili :
p. Kukula, st., občan obce
Petr Voznica, starosta obce
p. Foukal Rudolf, občan obce
p. Kukula, st., občan obce
p. Kubíčková V., zastupitelka obce
p. Kukula, ml., občan obce
p. Tomáš Dámek
p. Kukula, st., občan obce
p. Ivo Dominík, zastupitel obce
p. Kukula, st., občan obce
Petr Voznica, starosta obce
Poděkoval všem, kteří měli k tomuto tématu příspěvek a ještě jednou zopakoval, které kroky
byly učiněny a které kroky budou učiněny v případě, že proběhnou akce, které budou porušovat
OZV o nočním klidu.
Ing. Ivo Papala, zastupitel obce
K celé této věci sdělil jediné, že ze všech informací, ať už orgánů Policie ČR, SDH Soběšovice,
a občanů, kteří byli na akci Coal Open Air přítomni, se domnívá, že tato akce proběhla
v toleranci. Dále se domnívá, že se může stát u takové akce, že dojde k nějakému přestupku.
Vadí mu na tom dost podstatná věc, a to že stížnosti vycházejí vesměs ze strany manželů
Kukulových, kteří v 90. letech provozovali diskotéku Fara, která doslova terorizovala část obec.
Vzhledem k tomu, že se v obci v této době angažoval více než nyní dobře ví, jak se tato
diskotéka provozovala, když ještě nebyla povolena, dále tam bylo nedovolené vypouštění
odpadních vod a spoustu dalších a dalších věcí, které se s provozovateli Fary řešili. Fascinuje ho
na tom to, že se zřejmě manželé Kukulovi domnívají, že se na to již zapomnělo a jsou schopni
neustále útočit na jednu jedinou akci během roku, kdežto diskotéku provozovali každý týden
několik měsíců v roce. Očekával by z jejich strany tolerantnější přístup vzhledem k minulosti.
Petr Voznica, starosta obce
Poděkoval za širokou diskusi a tímto ukončil diskusi a nechal hlasovat o návrhu usnesení, který
přečetl.
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Hlasování o návrhu usnesení:
Pro :
14
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 žádost občanů o projednání a
odpovědi na podané dotazy a připomínky.
usn. č. 45/3ZO/2019
_____________________________________________________________________________

11. Pořízení majetku obce
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
záměr pořízení majetku do vlastnictví Obce Soběšovice, a to pozemky, včetně budov na parc. č.
175/2, 175/5, 175/6, 171/1 v k.ú. Dolní Soběšovice
ukládá
1. vstoupit v jednání s vlastníkem pozemků z důvodu záměru pořízení do vlastnictví obce.
T: ihned
Z : Starosta
2. o probíhajícím jednání informovat Zastupitelstvo obce Soběšovice
T: 12.6.2019
Z : Starosta
Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné o předloženém materiálu s tím, že pozemky parc. č. 175/2, 175/5, 175/6,
171/1 v k.ú. Dolní Soběšovice jsou nabídnuty na internetu k prodeji včetně budov. Domnívá se,
že by obec v budoucnu tyto pozemky mohla využít pro své účely. Z tohoto důvodu je materiál
předložen k projednání zastupitelstvu. Přečetl návrh usnesení.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaké jiné návrhy, připomínky, či námitky ?
Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, nechal hlasovat o první části usnesení - schvaluje.
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Hlasování o návrhu usnesení - schvaluje :
Pro :
14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Petr Voznica, starosta obce
Nechal hlasovat o druhé části usnesení, a to ukládá.
Hlasování o návrhu usnesení - ukládá :
Pro :
14
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 pořízení majetku do vlastnictví Obce
Soběšovice, a to pozemky, včetně budov na parc. č. 175/2, 175/5, 175/6, 171/1 v k.ú. Dolní
Soběšovice u k l á d á
1. vstoupit v jednání s vlastníkem pozemků z důvodu záměru pořízení do vlastnictví obce.
T: ihned, Z : Starosta
2. o probíhajícím jednání informovat Zastupitelstvo obce Soběšovice
T: 12.6.2019, Z : Starosta
usn. č. 46/3ZO/2019
___________________________________________________________________________

12. Podání žádosti o poskytnutí dotace
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu „Podpora regenerace brownfieldů
pro nepodnikatelské využití“ na demolici obytné budovy čp. 271 na stavební parcele č. 43 v k.ú.
Horní Soběšovice a následnou úpravou terénu s vybudováním posezení do doby zpracování
celkové studie o využití celého území kempu
ukládá
podat žádost na MMR

T: 31.5.2019
Z : Starosta

Dotazy, návrhy, připomínky
Petr Voznica, starosta obce
Informoval přítomné o předloženém materiálu, kdy informoval o vyhlášeném dotačním titulu,
kdy je záměrem obce Soběšovice pokrýt vzniklé náklady na demolici obytné budovy čp.271 –
Dřevěnky do výše 70% z tohoto dotačního titulu. Dále informoval o předpokládaných finančních
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nákladech na demolici dřevěnky. Otevřel k tomuto bodu diskusi. Vzhledem k tomu, že nikdo
neměl k tomuto bodu žádný dotaz, návrh či připomínku, nechal hlasovat o návrhu usnesení, který
přečetl.
Hlasování o návrhu usnesení :
Pro :
13
Proti:
0
Zdržel se:
1
Nehlasoval:
0
Návrh byl přijat
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběšovice s c h v a l u j e podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019
z podprogramu „Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití“ na demolici
obytné budovy čp. 271 na stavební parcele č. 43 v k.ú. Horní Soběšovice a následnou úpravou
terénu s vybudováním posezení do doby zpracování celkové studie o využití celého území
kempu u k l á d á podat žádost na MMR,
T: 31.5.2019, Z : Starosta
usn. č. 47/3ZO/2019
___________________________________________________________________________

13. 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
Informoval přítomné o počtu podaných žádostí na Ministerstvo pro místní rozvoj, a to
- oprava mostku
- oprava márnice na hřbitově
- oprava místní komunikace (od p. Vrubla po p. Mintěla)
- zpracování dokumentace na opravu budovy na hřišti
- zpracování studie odpadového hospodářství na celém území obce
Dále informoval přítomné, že stavební povolení na opravu centra obce nabylo právní moci,
zpracovává se dokumentace pro realizaci stavby, tvorbu rozpočtu a veškeré podklady pro využití
dotačního titulu z IROP. Dále informoval o financování této akce.
Dále informoval přítomné, že stavební povolení na realizaci cyklostezky rovněž nabylo právní
moci a čeká se na dokončení dokumentace a stavebního povolení pro část Lučina. Poté bude
všemi třemi obcemi pod záštitou Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady požádáno o
finanční dotaci na realizaci této akce. Dále sdělil, že předpoklad na celou akci pro všechny obce
je 150 mil. Kč.
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Informoval přítomné, že obci Soběšovice byla přiznána dotace na realizaci rekonstrukce
veřejného osvětlení, dále pak bude vyhlášeno výběrové řízení na realizaci rekonstrukce
veřejného osvětlení. Dotace byla přiznána zhruba ve výši 1,8 mil. Kč a zhruba 1,5 mil. Kč bude
muset financovat obec ze svých prostředků.
p. Ivo Dominík, zastupitel obce
Dotazoval se, zda není nějaká nová informace týkající se opravy krajské komunikace.
Petr Voznica, starosta obce
Tato oprava byla správcem investic přesunuta až na rok 2020. Zřejmě po letošní zimě pouze
zalepí díry, které tam vznikly.
Rudolf Foukal, občan obce
Dotazoval se na nově umístěné retardéry, zda jsou umístěné celoročně, nebo se budou na zimu
sundávat.
Dále pak vznesl připomínku, že na posledním zastupitelstvu obce bylo v rámci rozpočtu,
v položkách pro spolky schválena i částka 10.000,- Kč pro církve. Připomněl přítomným, jak se
místní katolická církev zachovala vůči obci, a to při stavbě „sociálního domu“ v těsné blízkosti
kostela, kdy tuto akci s obcí neprojednávala. Celou dobu zastupitelstvo apelovala na to, aby to
bylo možné použít pro všechny občany a zároveň že by to byla márnice.
Petr Voznica, starosta obce
Retardéry jsou umístěny zatím celoročně, pokud se neukáže, že to brání zimní údržbě.
K další části otázky se vyjádřil s tím, že zastupitelstvo schválilo v rámci rozpočtu dotaci ve výši
10.000,- Kč na činnost církví. Tato dotace byla projednána i ve Finančním výboru.
Dotazoval se, zda má někdo k tomuto bodu nějaké jiné návrhy, připomínky, či námitky ?
Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, 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
Soběšovice a členů Zastupitelstva obce Soběšovice.

dotazy a připomínky občanů obce

usn. č. 48/3ZO/2019
_____________________________________________________________________________
Zapsala : Petra Valošková
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14. Zpráva návrhové komise
p. Petr Voznica, starosta obce
Vyzval předsedu návrhové komise, aby přečetl přijatá usnesení zastupitelstva obce.
Radek Siuda, zastupitel obce
Přečetl přítomným přijatá usnesení na 3. 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 3. zasedání zastupitelstva v 18,44 hod.
_____________________________________________________________________________
Zapsala : Petra Valošková

Ověřili správnost zápisu ověřovatelé
3. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice:

p. Ivo Dominík, v.r.
zastupitel obce

Ing. Adam Foukal, v.r.
zastupitel obce

Předseda návrhové komise:
Radek Siuda, 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
3. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaného dne 13.3.2019 v prostorách
Obecního úřadu v Soběšovicích

___________________________________________________________________________
Č. jednací : Sob 160/2019
V Soběšovicích dne 13.3.2019
Zpracoval : Valošková Petra
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Přehled přijatých usnesení
3. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konané dne 13.3.2019

________________________________________________________________
36/3ZO/2019 – Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
37/3ZO/2019 – Návrh zapisovatele
38/3ZO/2019 – Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO
39/3ZO/2019 – Ověřovatelé zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
40/3ZO/2019 – Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání ZO
41/3ZO/2019 – Zpráva o činnosti Rady obce Soběšovice za období od 21.12.2018 –
27.2.2019
42/3ZO/2019 – Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního
43/3ZO/2019 – OZV Obce Soběšovice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
44/3ZO/2019 – Městská policie Havířov – Návrh veřejnoprávní smlouvy
45/3ZO/2019 – Občané Soběšovic – Žádost
46/3ZO/2019 – Pořízení majetku obce
47/3ZO/2019 – Podání žádosti o poskytnutí dotace
48/3ZO/2019 - Dotazy a připomínky občanů a zastupitelů
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USNESENÍ

3. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne 13.3.2019
___________________________________________________________________________
36/3ZO/2019 – Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
rozšířený program 3. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne
13.3.2019.
___________________________________________________________________________
37/3ZO/2019 – Návrh zapisovatele______________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
zapisovatelku pro 3. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne
13.3.2019 paní Petru Valoškovou.
___________________________________________________________________________
38/3ZO/2019 – Složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO__________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
návrhovou komisi pro přípravu usnesení 3. zasedání Zastupitelstva obce
Soběšovice, konaného dne 13.3.2019, a to ve složení :
Ing. Ivo Papala, p. Radek Siuda, Mgr. Michael Sýkora
___________________________________________________________________________
39/3ZO/2019 – Ověřovatelé zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
určuje
ověřovatele zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaného dne
13.3.2019 ve složení : p. Ivo Dominík, Ing. Adam Foukal
___________________________________________________________________________
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40/3ZO/2019 – 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 21. 12. 2018
___________________________________________________________________________
41/3ZO/2019 – Zpráva o činnosti Rady obce Soběšovice za období od 21.12.2018 –
27.2.2019_____________________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti Rady obce Soběšovice v období od 21.12.2018 –
27.2.2019
___________________________________________________________________________
42/3ZO/2019 – Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního __________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
1. zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze
dne 21.2.2019
2. zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Soběšovice ze
dne 25.2.2019
___________________________________________________________________________
43/3ZO/2019 – OZV Obce Soběšovice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů____________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
___________________________________________________________________________
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44/3ZO/2019 – Městská policie Havířov – Návrh veřejnoprávní smlouvy______________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu mezi statutárním městem Havířov a obcí Soběšovice na
výkon MP Havířov na území obce Soběšovice v období od 1.7.2019 do
31.8.2019.
___________________________________________________________________________
45/3ZO/2019 – Občané Soběšovic – Žádost_______________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
bere na vědomí
žádost občanů o projednání a odpovědi na podané dotazy a připomínky.
___________________________________________________________________________
46/3ZO/2019 – Pořízení majetku obce___________________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
záměr pořízení majetku do vlastnictví Obce Soběšovice, a to pozemky, včetně
budov na parc. č. 175/2, 175/5, 175/6, 171/1 v k.ú. Dolní Soběšovice
ukládá
3. vstoupit v jednání s vlastníkem pozemků z důvodu záměru pořízení do
vlastnictví obce.
T: ihned
Z : Starosta
4. o probíhajícím jednání informovat Zastupitelstvo obce Soběšovice
T: 12.6.2019
Z : Starosta
___________________________________________________________________________
47/3ZO/2019 – Podání žádosti o poskytnutí dotace________________________________
Zastupitelstvo obce Soběšovice
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu „Podpora
regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití“ na demolici obytné budovy
čp. 271 na stavební parcele č. 43 v k.ú. Horní Soběšovice a následnou úpravou
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terénu s vybudováním posezení do doby zpracování celkové studie o využití
celého území kempu
ukládá
podat žádost na MMR
T: 31.5.2019
Z : Starosta
___________________________________________________________________________
48/3ZO/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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