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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz 
Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. 
 
Zápis č. 1/2007 
 
Zahájení 17:00 hod. 
 
Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M., Pršala, Čmelík, Šimek (do 19:00hod) 
8 občanů 
 
Zastupitelstvo usnášeníschopné. 
 
Starosta obce konstatoval řádné svolání zastupitelstva a jmenoval ověřovací komisi pro 
ověření zápisu ve složení Čmelík, Nožička M a navrhovatele pí. Zikmundovou a P.Nožičku. 
___________________________________________________________________________ 
 
Program: 
 
1. 1/2007/1 Finance 
2. 1/2007/2 Zpráva o hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2006 
3. 1/2007/3 Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2006 
4. 1/2007/4 Schválení rozpočtu na rok 2007 a výhled na r. 2008, 2009 
5. 1/2007/5 Schválení jednacího řádu 
6. 1/2007/6 Různé 
  6a. Odstoupení p. Bukovinského ze zastupitelstva, jeho náhrada + odměna 
  6b. Úhrada konečné faktury 
  6c. Štěrk na komunikaci k Riglovým 
  6d. Prodej pozemků 
  6e. Zavedení pojízdné prodejny 
  6f. Internet 
  6g. Dětské a sportovní hřiště 
  6h. Nevyplácení odměn 
  6ch. Výzva VČE k odklizení větví 
  6i. Zaměření obecní komunikace 
  6j. Ceny popelnic 
  6k. Kanalizace 
  6l. Žádosti MUDr. Jedličkové, pí. Jenčkové a p. Hrubého 
  6m. Diskuze 
___________________________________________________________________________ 
 
Na začátku schůze starosta informoval o důvodu nepřítomnosti p. Bukovinského na zasedání 
(viz bod 6a.). 
 
1. 1/2007/1 Finance 
Zůstatek na účtu ke dni 1.1.2007 činí 222 413Kč 
 
Starosta informoval o zůstatku na účtu ke dni 1.1.2007 protože novější výpis zatím nedorazil. 
Dále přečetl částky z došlých faktur. (konkrétní částky k nahlédnutí na OÚ) 
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2. 1/2007/2 Zpráva o hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2006 
Paní Zikmundová informovala o veškerých příjmech a výdajích obce za rok 2006. (konkrétní 
částky k nahlédnutí na OÚ) Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce za 
rok 2006 s výhradou a přijala opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 
 
3. 1/2007/3 Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2006 
Pan starosta informoval o výsledcích kontroly hospodaření obce za rok 2006. Kontrola 
shledala nějaké drobné nedostatky, kterým se zastupitelstvo bude do budoucna snažit 
předcházet. Zpráva o kontrole hospodaření byla vyvěšena a nyní je k nahlédnutí na obecním 
úřadě. 
 
4. 1/2007/4 Schválení rozpočtu na rok 2007 a výhled na r. 2008, 2009 
Starosta přečetl rozpočet na rok 2007 a dal o něm hlasovat. 
Pan Pršala poukázal na drobné nedostatky v rozpočtu. Bylo mu sděleno, že rozpočet je 
flexibilní a dle potřeb je možné ho kdykoliv upravit. Rozpočet obce byl schválen jako 
schodkový - zapojen výsledek hospodaření minulých let. 
Objem výdajů : 725 760,-   Příjmy: 690 700,- 
 
5. 1/2007/5 Schválení jednacího řádu 
p. Šimek přečetl aktualizovanou podobu jednacího řádu. 
Pan Pršala vznesl dotaz, proč nebyly do jednacího řádu zaneseny některé jeho návrhy. Bylo 
mu oznámeno, že návrhy byly projednávány na poslední pracovní poradě a že se pro potřeby 
jednacího jevily řádu jako zbytečné. Pan Pršala oznámil, že se odvolává a že podá písemné 
oznámení ke Krajskému úřadu. 
Starosta dal hlasovat o jednacím řádu a jednací řád byl odhlasován. 
 
6. 1/2007/6 Různé 
6a. Odstoupení p. Bukovinského ze zastupitelstva, jeho náhrada + odměna 
Starosta oznámil rozhodnutí pana Bukovinského odstoupit ke dni 19.2.2007 ze zastupitelstva. 
Dále bylo oznámeno, že se pan Bukovinský vzdal odměn za měsíce, ve kterých se již 
nezúčastňoval porad a schůzí. Starosta veřejně poděkoval p. Bukovinskému za dosavadní 
práci v zastupitelstvu. 
Vzhledem k pozici na volební listině byl kontaktován p. Flamberk, který se po podepsání 
slibu stane členem zastupitelstva ke dni 1.3.2007. Odměny pro pana Flamberka odhlasovalo 
zastupitelstvo. 
 
6b. Úhrada konečné faktury 
Zastupitelstvo odhlasovalo úhradu konečné faktury za veškeré stavební úpravy na budově 
obecního úřadu, která činí 191 198Kč. 
 
6c. Štěrk na komunikaci k Riglovým 
Starosta informoval o nabídce Riglových zaplatit štěrk na opravu cesty, která vede k jejich 
domu. Zastupitelé tuto nabídku nepřijali vzhledem k pořadí budoucích oprav komunikací 
v obci. 
 
6d. Prodej pozemků 
Starosta informoval o novém zpracování cenových odhadů pozemků, které by měly být 
prodány městu Jičín pro plánovanou přeložku trasy Robousy-Valdice. Dále informoval o 



 3 

potřebě prodat tyto pozemky celé a ne pouze částí, na kterých přeložka R-V povede. O těchto 
záležitostech se bude jednat s městem Jičín. 
 
Dále informoval o tom, že ZS Radim bude nabídnuto odkoupit, případně vyměnit pozemky, 
které jsou pod panelovou cestou vedoucí k silážním žlabům a pod seníkem. 
p. Svobodovi bude nabídnuto odkoupení pozemku kolem jeho domu (zahrádka). 
 
6e. Zavedení pojízdné prodejny 
V. Šimek informoval o možnosti zavedení pojízdné prodejny. Občané byly požádáni, aby se 
k této možnosti vyjádřili, případně aby se vyjádřili ke stávající situaci obchodu v obci. Tato 
otázka zatím zůstává otevřena do předložení konkrétních nabídek, případně dalších 
vyjádření/návrhů občanů. 
 
6f. Internet 
V. Šimek informoval o důvodech pro prozatímní pozastavení připojování obecního úřadu 
k rychlému internetu (málo proškolených osob, finanční situace obecního úřadu…). 
 
6g. Dětské a sportovní hřiště 
Zastupitelstvo se zabývalo otázkou hledání vhodného pozemku pro případné sportovní a 
dětské hřiště. Proběhla diskuze s občany. Někteří zastupitelé přednesli své návrhy včetně pana 
Pršaly, který žádal o připojení tohoto bodu do programu již o minulé schůzi. V návrzích 
zazněly jako vhodné pozemky např. „pozemek před Čmelíkovými“(současné „parkoviště“ 
zemědělských strojů), parcela „za Hrubými“, případně parcela „u hřbitova“ (směrem 
k Radimi). 
Pan Pršala dále přišel s konkrétním návrhem o vybudování sportovního a dětského hřiště na 
výše zmiňované parcele u hřbitova. Navrhuje požádání o uvolnění nájmu parcely u hřbitova 
od ZS Radim, založení výboru pro založení sportovního klubu Soběraz (který by vedl P. 
Nožička - s čímž P. Nožička nesouhlasí), následné pronajmutí pozemku SK Soběraz za 
symbolickou cenu - např. 1Kč. 
 
Vybudováním dětského a sportovního hřiště se bude zastupitelstvo do budoucna nadále 
zabývat. 
 
6h. Nevyplácení odměn 
Vzhledem k tomu, že pan Pršala odmítl přijmout odměny, tak byl požádán o podepsání 
písemného prohlášení o odmítnutí odměn. Pan Pršala odmítl písemné prohlášení a vysvětlil, 
že vzhledem k tomu, že ihned po svém zvolení řekl že se odměn vzdává, mu neměly být 
odměny vůbec zasílány. 
Následného hlasování o nevyplácení odměn se většina zastupitelstva zdržela. 
 
6ch. Výzva VČE k odklizení větví 
Od VČE dorazila na OÚ výzva k odklizení větví u lesa za drůbežárnou.VČE bude vyhověno. 
 
6i. Zaměření obecní komunikace 
Byla zaměřena obecní komunikace kvůli žádosti k pozemkovému fondu o zpevnění 
komunikace. 
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6j. Ceny popelnic 
Odvoz odpadů budou i nadále zajišťovat Severočeské komunální služby. Zde jsou ceny, které 
již byly zveřejněny v minulém zápise. 
 

týdenní svoz        14ti denní svoz       kombinovaný svoz 
 
popelnice 110 i 120l                                2075Kč                   1395Kč                           ? 
pytel:     48Kč 
 
Bližší informace o cenách na OÚ. 
 
6k. Kanalizace 
Pan Pršala dostal plnou moc k vyjednávání o svedení kanalizačních přípojek ke kanalizaci  
pozemků od č.p. 17 až ke starému transformátoru a následnému převedení těchto pozemků do 
majetku obce. 
 
6l. Žádosti  
MUDr. Jedličkové bylo povoleno připojení jejího pozemku k obecní kanalizaci. 
pí. Jenčkové bylo oznámeno, že oprava komunikace vedoucí k jejich domu je naplánována dle 
pořadí oprav obecních komunikací - tzn.: dle finančních možností po upravení komunikace 
„U Rolců“. 
Panu Hrubému bylo oznámeno, že prodloužení kanalizace až k jeho domu je nemožné, neboť 
se připojení standardně provádí pouze k hranici pozemku. Toto připojení bude provedeno až 
při celkové úpravě kanalizací v obci. 
 
6m. Diskuze 
p. Thám se vyjádřil k rozpočtům obce (2006, 2007) a poukázal na nesrovnalosti a na vysoké 
položky např.: za pořizovací cenu kopírky, vedení účetnictví, dále pak s p. Kohmem vznesli 
dotaz ohledně cen pronájmu obecních pozemků ZS Radim (veškeré podklady ohledně 
pronájmů jim budou předloženy na dohodnuté schůzce). P. Thám dále kritizoval celkové 
fungování zastupitelstva. 
 
p. Kohm se taktéž vyjádřil k rozpočtu obce a také poukázal na některé vysoké položky u 
výdajů, a dále poukázal na nepravidelné zkoušení sirény na obecním úřadě. 
p. Kohm dále oznámil, že pracuje na webových stránkách obce Soběraz. 
 
 
p. Pršala se kriticky vyjádřil k práci SDH Soběraz při nedávném požáru kravína - jeho kritika 
mu byla vyvrácena, nejen členy SDH. 
 
p. Čmelík poukázal na vyvrácenou značku „dej přednost v jízdě“ u seníku. 
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USNESENÍ: 
 
2. 1/2007/2 Zpráva o hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2006 
Zastupitelstvo odhlasovalo „Zprávu o hospodaření obce za rok 2006“. 

5 hlasů pro 
1 zdržel se 

0 hlasů proti 
 
4. 1/2007/4 Schválení rozpočtu na rok 2007 
Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2007. 

5 hlasů pro 
1 zdržel se 

0 hlasů proti 
 
5. 1/2007/5 Schválení jednacího řádu 
Zastupitelstvo schválilo text jednacího řádu. 

5 hlasů pro 
0 zdržel se 
1 hlas proti 

 
6. 1/2007/6 Různé 
6a. Odměna pro náhradníka za p. Bukovinského 
Zastupitelstvo odhlasovalo odměnu pro p. Flamberka 

4 hlasů pro 
2 zdržel se 
0 hlas proti 

 
6b. Úhrada konečné faktury 
Zastupitelstvo odhlasovalo konečnou úhradu faktury. 

5 hlasů pro 
0 zdržel se 
1 hlas proti 

 
6l. Žádost MUDr. Jedličkové 
Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost MUDr. Jedličkové o připojení pozemku k obecní 
kanalizaci. 

5 hlasů pro 
0 zdržel se 

0 hlasů proti 
 
 
Schůze skončena v 19:30hod 
 
zapsal: Šimek …………………….. 
 
zápis ověřil: 
Nožička M. …………………..         Čmelík ………………………….. 
 
 
vyvěšeno ……………….………         sundáno ………………………. 


