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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz 
Ze dne 25.4.2007 konaného v sídle obecního úřadu. 
 
Zápis č. 2/2007 
 
Zahájení 17:00 hod. 
 
Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M., Pršala, Čmelík (opustil zasedání v 18:15 hod), 
Šimek, Flamberg 
 
5 občanů 
 
Zastupitelstvo usnášeníschopné. 
 
Starosta obce konstatoval řádné svolání zastupitelstva a jmenoval ověřovací komisi pro 
ověření zápisu ve složení: Čmelík, Nožička M. a návrhovou komisi ve složení: Flamberg, 
Nožička P. 
___________________________________________________________________________ 
 
Program: 
 
1. 2/2007/1 Finance 
2. 2/2007/2 Došlé faktury 
3. 2/2007/3 Komunikace 
4. 2/2007/4 Zpráva o proběhlé kontrole a její řešení 
5. 2/2007/5 Různé 
  5a. Kanalizace 
  5b. Koupě pozemků 
  5c. Prodej pozemků 
  5d. Žádost o zpevnění obecní plochy 
___________________________________________________________________________ 
 
1. 2/2007/1 Finance 
Starosta informoval o zůstatku na účtu, který ke dni  25.4.2007 činí 142 996Kč 
 
2. 2/2007/2 Došlé faktury 
Starosta přečetl částky z došlých faktur. (konkrétní částky k nahlédnutí na OÚ) 
 
3. 2/2007/3 Komunikace 
Firma Beilhack požádala o povolení rozšířit pozemní komunikaci (na náklady firmy) vedoucí 
od křižovatky u seníku k sídlu jejich firmy. Zastupitelstvo tento požadavek odhlasovalo již na 
minulé schůzi, ale v zápisu toto uvedeno nebylo…. 
 
Zastupitelstvo souhlasilo s rozšířením pozemní komunikace. 
Do zápisu č. 1/2007 bude tento bod dodatečně doplněn. 
 
4. 2/2007/4 Zpráva o proběhlé kontrole a její řešení 
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Pan Pršala zaslal dopis na krajský úřad KHK, díky němuž proběhla 4.4.2007 na OÚ Soběraz 
kontrola z ministerstva vnitra. Kontrola trvala od 9,30 do 17,00hod. 
Starosta přečetl dopis, který zaslal pan Pršala na krajský úřad a ke všem bodům podal 
vysvětlení (čeho se jednotlivé body konkrétně týkaly, případně byla-li nalezena nějaká 
pochybení). Poté byl přečten podrobný zápis z kontroly, který byl vyvěšen na obecní vývěsce 
již před zasedáním). Pan Pršala se chtěl  k některým bodům vyjádřit - vzhledem k časové tísni 
mu to ale nabylo umožněno. 
 
5. 2/2007/5 Různé 
  5a. Kanalizace 
p. Flamberg přednesl možnosti vybudování obecní kanalizace. Vysvětlil jednotlivé způsoby a 
možnosti jejich uplatnění v obci a dále odpovídal na dotazy přítomných občanů. p. Flamberg 
především zdůrazňoval důležitost názorů občanů a jejich případné návrhy na řešení situace 
s kanalizací v obci. 
 
Zastupitelé se dohodli, že bude nezbytné uskutečnit mimořádnou schůzi týkající se obecní 
kanalizace. Na tuto schůzi budou písemně pozváni všichni občané. O svolání této mimořádné 
schůze bylo hlasováno. 
 
Paní Macková poukázala na stále trvající problém s „povrchovou kanalizací“ před 
Mackovými. Zastupitelé přislíbili že maximálně do dvou měsíců tento problém krizově 
vyřeší. 
Na dotaz, zda-li by bylo možné vést případnou obecní kanalizaci přes pozemek paní Mackové 
se paní Macková vyjádřila tak, že se tímto bude zabývat pouze v případě, že obec skutečně 
vyřeší do dvou měsíců výše zmíněný problém… 
 
  5b. Koupě pozemků 
Starosta oznámil, že by obec ráda odkoupila pozemek, který se nachází v těsné blízkosti 
budovy OÚ. Majitelka pozemku pí. Kmochová se však k nabídce dodnes nevyjádřila. 
 
  5c. Prodej pozemků 
Starosta oznámil, že prodeje pozemků p. Svobodovi, společnostem MAVE a ZS Radim jsou 
stále v jednání. 
 
  5d. Žádost o zpevnění obecní plochy 
Na OÚ dorazila žádost p. O. Svobody o zpevnění obecního pozemku (na jeho náklady). 
Pozemek se nachází naproti domu Svobodových a p. O Svoboda ho využívá k parkování 
vozidla.  Zastupitelstvo žádost odsouhlasilo. 
 
 
Na zvěr schůze p. Hrabec informoval o provedené opravě dopravní značky „dej přednost 
v jízdě“ na křižovatce u seníku. 
Dále informoval o doplnění kontrolního výboru p. M. Nožičkou a L. Hubálovským. 
Další případní zájemci do kontrolního výboru se mohou přihlásit. 
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USNESENÍ: 
 
3. 2/2007/3 Komunikace 
Zastupitelstvo odsouhlasilo rozšíření obecní komunikace již na minulém zasedání. 
 
5. 2/2007/5 Různé 
5a. Kanalizace 
Zastupitelstvo odsouhlasilo svolání mimořádné schůze týkající se obecní kanalizace. 

6 hlasů pro 
0 zdržel se 

0 hlasů proti 
 
5d. Žádost o zpevnění obecní plochy 
Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost p. O. Svobody o zpevnění obecní plochy 

5 hlasů pro 
1 zdržel se 

0 hlasů proti 
 
 
Schůze skončena v 19:00hod 
 
 
zapsal: Šimek …………………….. 
 
 
 
zápis ověřil: 
Nožička M. …………………..         Čmelík ………………………….. 
 
 
 
podpis starosty  ………………….. 
 
 
 
vyvěšeno ……………….………         sundáno ………………………. 


