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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz 
Ze dne 22.6.2007 konaného v sídle obecního úřadu. 
 
Zápis č. 4/2007 
 
Zahájení 18:00 hod. 
 
Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M., Pršala, Šimek, Flamberg 
Omluven: Čmelík 
 
7 občanů 
 
Zastupitelstvo usnášeníschopné. 
 
Starosta obce konstatoval řádné svolání zastupitelstva a jmenoval ověřovací komisi pro 
ověření zápisu ve složení: Flamberg, Nožička P. a návrhovou komisi ve složení: Šimek, 
Nožička M. 
___________________________________________________________________________ 
 
Program: 
 
1. 4/2007/1 Finance 
2. 4/2007/2 Telefonní stožár 
3. 4/2007/3 Různé 
   3a. Vodovod a kanalizace 
   3b. Nabídka odkoupení pozemku 
   3c. Dopis od p.M. Macka 
   3d. Veřejnoprávní smlouva 
   3e. Poděkování hasičům 
   3f. Oprava komunikace 
___________________________________________________________________________ 
 
1. 4/2007/1 Finance 
Starosta informoval o zůstatku na účtu, který ke dni  31.5.2007 činí 160 841Kč. 
Dále přečetl částky z došlých faktur. (konkrétní částky k nahlédnutí na OÚ) 
 
2. 4/2007/2 Telefonní stožár 
Starosta získal informace od hygieny ohledně závadnosti stožáru a přednesl je. 
 
Přestože pozemek (pozemek Dr. Králíkové), o který má firma Hanel zájem prý hygiena a 
památkáři schválí, obec nabídne firmě Hanel jiný pozemek, který je vzdálen od obce (les za 
drůbežárnou) a který je ve vlastnictví obce. 
 
Zastupitelstvo odhlasovalo zamítnutí stavby stožáru na pozemku Dr. Králíkové a odhlasovalo 
i nabídku obecního pozemku pro výstavbu stožáru. 
 
3. 4/2007/3 Různé 
   3a. Vodovod a kanalizace 
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Starosta informoval o proběhlém jednání, kterého se účastnil spolu s p. Flambergem a p. 
Makovičkou. 
 
p. Flamberg informoval o případných možnostech dotací na projektovou dokumentaci a o 
dalších postupech ve věci budování kanalizace a vodovodu v obci. 
 
   3b. Nabídka odkoupení pozemku 
Pí. Kmochová nabídla k odkoupení pozemek 74/5 - který se nachází v těsné blízkosti 
Obecního úřadu a o nějž obec již v minulosti projevila zájem (viz starší zápis ze zasedání). 
Pí. Kmochová za pozemek požaduje 60 000Kč. Souhlasí s tím, že v případě zájmu obce bude 
požadovaná částka zaplacena v roce 2008 a to ve dvou splátkách. 
 
Zastupitelstvo odhlasovalo odkoupení pozemku 74/5 s podmínkou, že při podpisu smlouvy 
bude doložen vlastnický list. 
 
   3c. Dopis od p.M. Macka 
 
Na OÚ dorazil dopis od pana M. Macka, ve kterém poukazuje na havarijní stav kanalizace 
mezi domy čp. 17 a 18 a zbytku obecní cesty k čp. 60. P. Macek dále upozorňuje na brzké 
vypršení dvouměsíční lhůty, kterou si obec dala na krizové vyřešení uváděného problému. 
P. Mackovi bylo přislíbeno vyřešení problému v následujícím týdnu. 
 
Zastupitelstvo dále informovalo, že v následujícím týdnu by měla být provedena cenová 
kalkulace na opravu kopečku „U Rolců“. 
 
   3d. Veřejnoprávní smlouva 
Starosta informoval o změně formulace ve věci uzavření Veřejnoprávní smlouvy a jejím 
opravení v zápise č. 6/2006. 
V zápise bylo uvedeno, že smlouva je prodlužována - což není možné. Smlouvu nelze 
prodloužit, ale pouze znova uzavřít na 4leté volební období. 
 
Nové uzavření smlouvy bylo odhlasováno. 
 
   3e. Poděkování hasičům 
Starosta veřejně poděkoval SDH Soběraz a všem dalším dobrovolníkům, kteří se podíleli na 
uspořádání dětského dne konaného 9.6.2007. 
 
   3f. Oprava komunikace 
Firma AB Bohemia nabídla zdarma opravení obecních komunikací na území celé obce. 
 
 
   Diskuze 
Na závěr schůze dostala slovo sl. Pacholíková, která by ráda vyfotila všechny obyvatele obce 
před jejich domem - fotky by byly nafoceny stejným způsobem jako se kdysi rodiny fotívaly. 
Zhotovené fotky by byly poté vystaveny na plánovaném sjezdu rodáků. Celkové náklady na 
zhotovení těchto fotografií byly odhadnuty na více než 6 000Kč a sl. Pacholíková se 
informovala, zdali by obec tyto náklady financovala. 
 
Zastupitelstvo odhlasovalo financování „projektu“ sl. Pacholíkové do maximální částky 
10 000Kč. 
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USNESENÍ: 
 
2. 4/2007/2 Telefonní stožár 
Zastupitelstvo hlasovalo o zamítnutí stavby stožáru na pozemku Dr. Králíkové a dále o 
nabídnutí obecního pozemku pro výstavbu stožáru. 

6 hlasů pro 
0 zdržel se 

0 hlasů proti 
 
3. 4/2007/3 Různé 
3b. Nabídka odkoupení pozemku 
Zastupitelstvo hlasovalo odkoupení pozemku 74/5. 

6 hlasů pro 
0 zdržel se 

0 hlasů proti 
 
 3d. Veřejnoprávní smlouva 
Zastupitelstvo hlasovalo o novém uzavření Veřejnoprávní smlouvy. 

6 hlasů pro 
0 zdržel se 

0 hlasů proti 
 
 Diskuze 
Zastupitelstvo hlasovalo o financování „projektu“ sl. Pacholíkové do maximální částky 
10 000Kč. 

6 hlasů pro 
0 zdržel se 

0 hlasů proti 
 
 
Schůze skončena v 19:30hod 
 
 
zapsal: Šimek …………………….. 
 
 
 
zápis ověřil: 
Nožička P. …………………..         Flamberg ………………………….. 
 
 
 
 
podpis starosty  ………………….. 
 
 
 
 
vyvěšeno : 30.6.2007                         sundáno ………………………. 


