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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz 
ze dne 7.12.2006 konaného v sídle obecního úřadu 
 
ZÁPIS č. 6/2006 
 
Zahájení 16:00hod 
 
Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M., Pršala, Čmelík, Šimek 
6 občanů 
 
Omluven: Bukovinský 
 
Zastupitelstvo usnášeníschopné. 
 
Starosta obce konstatoval řádné svolání zastupitelstva a jmenoval ověřovací komisi pro 
ověření zápisu ve složení: Čmelík, Nožička P. 
___________________________________________________________________________ 
 
Program: 
 
1. 6/2006/1 Finance 
2. 6/2006/2 Prodej plynofikace 
3. 6/2006/3 Zvolení komisí 
4. 6/2006/4 Stavba rychlostní komunikace R35 
5. 6/2006/5 Veřejnoprávní smlouva 
6. 6/2006/6 Svoz komunálního odpadu 
7. 6/2006/7 Různé 
  7a. Odměny zastupitelů 
  7b. Rozpočtové opatření 
  7c. Rozpočtové opatření pro 1. Q 2007 
  7d. Připojení vysokorychlostního internetu 
  7e. Oprava komunikace 
  7f. Oprava křížku 
  7g. Kontejner 
  7h. Upravená část skladu za obchodem („Hasičská klubovna“) 
  7i. Odměna za celoroční údržbu kapličky 
  7j. Převod jednání se Z.S. Radim 
___________________________________________________________________________ 
 
 
p. Pršala podává návrh o připojení diskuze o vybudování dětského hřiště do programu. 
Návrh byl zamítnut. 
 
1. 6/2006/1 Finance 
 
Zůstatek na účtu ke konci října činí 577 307Kč 
 
Starosta veřejně přečetl částky z došlých faktur. (konkrétní částky k nahlédnutí na OÚ) 
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2. 6/2006/2 Prodej plynofikace 
 
Schůze se zúčastnil Ing. Petřík z VČP, aby informoval o možnostech prodeje plynofikace. Po 
přednášce Ing. Petříka se někteří občané vyjádřili k prodeji plynofikace a p. Pršala požádal o 
doslovné zapsání jeho názoru k tomuto zápisu. 
 
Zde je jeho vyjádření k prodeji rozvodu plynu v naší obci: 
     Protože dopisem obecní úřad navrhl prodej rozvodu plynu po obci za 900 000,- Kč, bylo 
tímto návrhem prakticky rozhodnuto o prodeji, neboť Plynárny na tento návrh přistoupily. 
Tak se stalo, že plynofikace, která přišla na 2 926 360,- Kč + za pozemek obec zaplatila 
6 300,- Kč, obec celkem zchudla o 2 032 660,- Kč. Navíc, protože vedení obce nedodrželo 
podmínky dotace od státu, musí obec vrátit 367 000,- Kč. Za takovýchto podmínek 
nesouhlasím s prodejem, a proto při hlasování budu hlasovat proti prodeji. 
 
Zastupitelstvo neodhlasovalo prodej plynofikace a tak nadále platí stávající smlouva, která 
vyprší roku 2027. 
 
3. 6/2006/3 Zvolení komisí 
 
Proběhla volba předsedů do komisí s těmito výsledky: 
 
Předseda finanční komise: p. Čmelík 
Předseda kontrolní komise: p. Šimek 
Předseda stavebně-technické komise: p. Nožička M 
 
Dále pak byla nabídnuta možnost pro občany, kteří by měli zájem, aby se stali členy některé 
z těchto komisí. (případní zájemci se mohou hlásit u p. Hrabce) 
 
 
4. 6/2006/4 Stavba rychlostní komunikace R35 
 
Starosta se zúčastnil jednání o rychlostní komunikaci R35. Informoval o průběhu jednání a 
veřejně přečetl text „Důvodové zprávy k nařízení obce Soběraz č. 1/2006 o stavební uzávěře“, 
o jejímž vydání se hlasovalo. Vydání bylo přijato. 
 
 
5. 6/2006/5 Veřejnoprávní smlouva 
 
Zastupitelstvo hlasovalo o novém uzavření veřejnoprávní smlouvy (řešící přestupky apod.)  
s MěÚ Jičín. Nová smlouva bude platná v tomto volebním období (4 roky). 
Zastupitelstvo odhlasovalo prodloužení smlouvy. 
 
 
6. 6/2006/6 Svoz komunálního odpadu 
 
Starosta přečetl cenové nabídky komunálních služeb města Jičína a Jablonce. 
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Ceny svozu komunálního odpadu platné od 1.1.2007 
 

 týdenní svoz        14ti denní svoz       kombinovaný svoz 
Jičín 
popelnice plastová (120l)                        1875Kč                  1250Kč                      1705Kč 
popelnice plechová (110l)                       1760Kč                  1195Kč                      1650Kč 
pytel:     45Kč 
 

Jablonec 
popelnice 110 i 120l                                2075Kč                   1395Kč                           ? 
pytel:     48Kč 
 

Ceny jsou uváděné s DPH a zahrnují i nájem za popelnice (Jičín - 230Kč, Jablonec - 105Kč). 
Obec bude požadovat po KS Jičín o písemné vyjádření k možnostem svozu odpadu z obce. 
Později se bude rozhodovat o případných změnách. 
 
 
7. 6/2006/7 Různé 
 
7a. Odměny zastupitelů 
Starosta oznámil výše částek určených pro odměnu zastupitelů a dále upozornil, že částky 
jsou pod běžnou minimální hranicí (částky jsou uváděny v „hrubém“). Zastupitelstvo návrh 
odsouhlasilo. 
 
Starosta:     6300Kč 
Místostarosta:     5180Kč 
Předseda komise:     870Kč 
Člen zastupitelstva:     230Kč 
Účetní (p. Zikmundová):     2500Kč 
Uklízečka.     330Kč 
 
p. Pršala vyvolal o diskuzi k tomuto tématu. 
 
7b. Rozpočtové opatření 
Do rozpočtového opatření byl odsouhlasen návrh o zvýšení částek u: 
Plynofikace budovy OÚ na 80 000Kč 
Stavební úpravy budovy OÚ na 200 000Kč 
Rozpočtové opatření bylo odsouhlaseno. 
 
7c. Rozpočtové opatření pro 1. Q 2007 
- údaje v Kč 
 
Příjmy: 
Daňové     144 000,- 
Poplatky     20 000,- 
Celkem:    164 000,- 
 
Výdaje: 
Energie                  5 000,- 
Plyn                        6 000,- 
Plužení                   3 000,- 
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Komun. odpad     17 000,- 
Telefony                 2 000,- 
Pytle                       6 000,- 
Účetnictví               3 000,- 
Mzdy                     60 000,- 
Školné                  29 000,- 
Celkem:              131 000,- 
 
Zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým opatřením. 
 
 
7d. Připojení vysokorychlostního internetu 
p. Šimek poukázal na potřebu a výhody připojení OÚ k vysokorychlostnímu internetu. 
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby se p. Šimek zabýval možnostmi, připojení obecního úřadu 
k vysokorychlostnímu internetu. 
 
7e. Oprava komunikace 
Zastupitelstvo projednalo možnosti opravy komunikace „kopce U Rolců“ a odsouhlasilo co 
nejrychlejší vyspravení komunikace nejlevnějším možným způsobem (šterkodrť + odtokové 
kanály) - s tím, že bralo v podtaz budoucí možné podzemní úpravy (voda, kanalizace) v místě 
komunikace. 
 
p. Jenčková poukázala na špatný stav komunikace v horní části obce od p. Nožičky 
k Jenčkům. 
- zastupitelstvo se bude komunikací, vzhledem k finančním možnostem, zabývat v budoucnu. 
 
7f. Oprava křížku 
Pan Čmelík předložil dvě cenové kalkulace pro opravu křížku. Zastupitelstvo odsouhlasilo 
cenově výhodnější nabídku. Proběhla diskuze o nutnosti oprav některých dalších soch ve vsi 
(u některých ale není majitelem obec). 
 
7g. Kontejner 
Starosta informoval o možnosti přistavení kontejneru na odpad. Zastupitelstvo odsouhlasilo 
možnost přistavit kontejner 2x ročně, z čehož jednou v horní a podruhé v dolní části obce. 
Občané budou o přistavení kontejneru včas informování. 
 
7h. Upravená část skladu za obchodem („Hasičská klubovna/společenská místnost“) 
Upravená část skladu za obchodem bude „převedena“ do využívání a údržby SDH. Bylo 
poukázáno na nutnost dovybavení společenské místnosti. Do budoucna bude možnost 
společenskou místnost pronajmout či propůjčit pro soukromé akce, za splnění určitých 
předpokladů (detaily budou projednány v budoucnu). 
Starosta pozval na blížící se Vánoční posezení s důchodci. Datum a čas konání akce bude 
včas zveřejněn. 
 
7i. Odměna za celoroční údržbu kapličky 
Zastupitelstvo odsouhlasilo odměnu ve výši 3 000Kč pro pana Čmelíka st. za výbornou 
celoroční údržbu kapličky. 
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7j. Převod jednání se ZS Radim 
Zastupitelé odsouhlasili, aby obec při jednání s ZS Radim zastupoval pan P. Nožička (a 
případně další zastupitelé) z důvodu vyloučení možného střetu zájmů. 
USNESENÍ: 
 
6/2006/2 Prodej plynofikace 
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem plynofikace společnosti VČP za 900 000Kč. 

3 hlasů pro 
2 zdržel se 

1 hlasů proti 
 
6/2006/3 Zvolení komisí 
Návrh na zvolení p. Čmelíka předsedou finanční komise 

5 hlasů pro 
1 zdržel se 

0 hlasů proti 
 
Návrh na zvolení p. Šimka předsedou kontrolní komise 

6 hlasů pro 
0 zdržel se 

0 hlasů proti 
 
Návrh na zvolení pana M. Nožičky předsedou stavebně-technické komise. 

6 hlasů pro 
0 zdržel se 

0 hlasů proti 
 
4. 6/2006/4 Stavba rychlostní komunikace R35 
Zastupitelstvo souhlasí s vydáním „Důvodové zprávy k nařízení obce Soběraz č. 1/2006 o 
stavební uzávěře“ 

4 hlasů pro 
2 zdržel se 

0 hlasů proti 
 
5. 6/2006/5 Veřejnoprávní smlouva 
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením nové smlouvy s MěÚ Jičín 

6 hlasů pro 
0 zdržel se 

0 hlasů proti 
 
7. 6/2006/7 Různé 
7a. Odměny zastupitelů 
Zastupitelstvo souhlasí s navrhovanou výší odměn 

5 hlasů pro 
0 zdržel se 

1 hlasů proti 
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7b. Rozpočtové opatření 
Zastupitelstvo souhlasí se změnou rozpočtového opatření 

5 hlasů pro 
0 zdržel se 

1 hlasů proti 
 
7c. Rozpočtové opatření pro 1. Q 2007 
Zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým opatřením pro 1. Q 2007 

5 hlasů pro 
0 zdržel se 

1 hlasů proti 
 
7d. Připojení vysokorychlostního internetu 
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby se p. Šimek zabýval možnostmi připojení obecního 
úřadu k vysokorychlostnímu internetu. 

6 hlasů pro 
0 zdržel se 

0 hlasů proti 
 
7e. Oprava komunikace 
Zastupitelstvo souhlasí s co nejrychlejší opravou komunikace „U Rolců“ 

6 hlasů pro 
0 zdržel se 

0 hlasů proti 
 
7f. Oprava křížku 
Zastupitelstvo souhlasí s opravou křížku. 

6 hlasů pro 
0 zdržel se 

0 hlasů proti 
 
7g. Kontejner 
Zastupitelstvo souhlasí s přistavením kontejneru na odpad 2x ročně. 

5 hlasů pro 
0 zdržel se 

1 hlasů proti 
 
7h. Upravená část skladu za obchodem 
Zastupitelstvo souhlasí s „převodem“ využívání společenské místnosti pro SDH 

5 hlasů pro 
0 zdržel se 

1 hlasů proti 
 
7i. Odměna za celoroční údržbu kapličky 
Zastupitelstvo souhlasí s vyplacením odměny 3 000Kč p. Čmelíkovi st. za údržbu 
kapličky 

6 hlasů pro 
0 zdržel se 

0 hlasů proti 
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7j. Převod jednání se Z.S. Radim 
Zastupitelstvo souhlasí se zastoupením obce panem P. Nožičkou v případě jednání se ZS 
Radim 

5 hlasů pro 
1 zdržel se 

0 hlasů proti 
 
 
Schůze skončena ve 20:00hod 
 
zapsal: Šimek …………………….. 
 
zápis ověřil: 
Nožička P. …………………..         Čmelík ………………………….. 
 
 
vyvěšeno ……………….………         sundáno ………………………. 


