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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz 
Konaného v sídle obecního úřadu dne 21.11.2007. 
 
Zápis č. 6/2007 
Přílohy: 
Příloha č. 1 - rozpočtové provizorium ¼ 2008 
 
Zahájení 16:00 hod. 
 
Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M., Pršala, Šimek, Flamberg, Čmelík 
 
přítomno 6 občanů 
 
Zastupitelstvo usnášeníschopné. 
 
Starosta obce konstatoval řádné svolání zastupitelstva a jmenoval ověřovací komisi pro 
ověření zápisu ve složení: Flamberg, Čmelík. a návrhovou komisi ve složení: Nožička P., 
Nožička M. 
___________________________________________________________________________ 
 
Program: 
1. 6/2007/1 Finance 
2. 6/2007/2 Rozpočtové provizorium na první čtvrtletí r. 2008, změny rozpočtu na 
rok 2007 
3. 6/2007/3 Různé 
   3a. Koupě odpadního potrubí 
   3b. Kanalizace a vodovod 
   3c. Cesta k Rolcům + svodnice 
   3d. Žádost od Kapounových 
   3e. Posezení s důchodci 
   3f. Mikulášská nadílka 
   3g. Internet 
   3h. Uskladnění mrazáku 
   3i. Voda v zatáčce 
   3j. Žádost od P. Čmelíka 
   3k. Zimní údržba komunikací 
   3l. Doplatek firmě Ryšavý 
___________________________________________________________________________ 
 
1. 6/2007/1 Finance 
 Starosta informoval o zůstatku na účtu, který ke dni  31.10.2007 činí 88 739Kč. 
Dále přečetl částky z došlých faktur (konkrétní částky k nahlédnutí na OÚ). 
 
2. 6/2007/2 Rozpočtové provizorium na první čtvrtletí r. 2008, změny rozpočtu na  
rok 2007 
 Starosta informoval o rozpočtovém provizoriu na první čtvrtletí roku 2008 (příloha č. 1). 
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium a pravidla rozpočtového provizoria. 
- 1/12 čerpání rozpočtu minulého roku 
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3. 6/2007/3 Různé 
   3a. Koupě odpadního potrubí + 3b. Kanalizace a vodovod 
 Starosta informoval o možnosti nákupu 14ti ks, 5m dlouhého potrubí (průměr 30cm), které 
by bylo použito např. na řešení problému s kanalizací před domem p. Macka. Běžná cena 
jednoho kusu se pohybuje kolem 4800Kč a obec má možnost nakoupit 1 ks za 2000 Kč (s 
DPH). Zastupitelstvo nabídku odhlasovalo. 
 
 P. Flamberg informoval o postupech prací ohledně budování kanalizace a vodovodu v obci. 
Počáteční práce by měly začít již v roce 2008 bez ohledu na přidělení dotací. Zástupci obce 
budou jednat s pí. Mackovou a pí. Langerovou ohledně možnosti vedení potrubí přes jejich 
pozemky. Pokud nebude žádosti vyhověno, bude potrubí vedeno obecní cestou v uličce „U 
Bednářů“. 
Dále předložil cenovou nabídku, kterou zastupitelstvo obce odsouhlasilo. 
 
   3c. Cesta k Rolcům + svodnice 
 P. Flamberg informoval o zrealizované opravě cesty u Rolců. Dále informoval o potřebě 
usazení vodních svodnic, které budou usazeny v závislosti na počasí. 
 
   3d. Žádost od Kapounových 
 Na OÚ dorazila žádost od Kapounových o vyjádření se k čerpání vody z obecní studny. Sám 
pan Kapoun informoval přítomné o své žádosti. 
 Petr Nožička, jakožto člen bývalé stavební komise informoval o vydání povolení bývalým 
majitelům pozemku (který nyní vlastní p. Kapoun). Poté proběhla diskuze. 
 Zastupitelstvo souhlasí s odběrem užitkové vody z obecní studny po dobu stavby za splnění 
těchto podmínek: 
- obecní studna musí být patřičně zabezpečena (např. kvůli pádu dětí atd.) 
- musí být zamezeno vtoku povrchových vod 
- čerpadlo musí být umístěno 50cm nad posledním napojeným uživatelem 
 
   3e. Posezení s důchodci + 3f. Mikulášská nadílka 
 Starosta informoval o plánovaném konání posezení s důchodci, které se uskuteční v hasičské 
klubovně. Datum konání bude upřesněno. 
 
 Starosta dále informoval o plánovaném konání mikulášské nadílky. Pro děti budou 
připraveny balíčky s mikulášskou nadílkou v hodnotě 130Kč a pohoštění v hodnotě 20Kč. 
Všichni pozvaní budou muset potvrdit svoji účast. 
Zastupitelstvo odhlasovalo mikulášskou nadílku + pohoštění pro děti v celkové hodnotě 
150Kč. 
 
   3g. Internet 
 P. Šimek informoval o zrealizovaném připojení internetu v budově OÚ.                  
 
   3h. Uskladnění mrazáku 
 Provozovatel obchodu, p. Myšík požádal zastupitele o možnost uložení mrazáku do budovy 
OÚ po dobu zimního období (cca do března, nebo dubna). 
p. Myšíkovi bude vyhověno. 
 
   3i. Voda v zatáčce 
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 Obci byla nabídnuta možnost spolufinancování opravy kanalizace v zatáčce u hospody, ze 
které vytéká voda na povrch silnice. 
Zastupitelé se vyslovili proti, protože to není problémem obce. Ale např. průjezdy těžkých 
nákladních vozidel, samotnou konstrukcí silnice atd…) 
 
   3j. Žádost od P. Čmelíka 
 Pavel Čmelík podal na OÚ žádost o povolení vybudování přeložky zařízení distribuční 
soustavy ČEZ. Žádosti pana Čmelíka bylo vyhověno. 
   3k. Zimní údržba komunikací 
 Starosta informoval o průbězích údržby komunikací v zimě. Vyhrnování komunikací bude 
mít nadále na starost ZS Radim. Prohrnuty by měly být všechny komunikace v obci, kromě 
kopce u Rolců a poloviny uličky u p. Brendla, protože by tam vyhrnovací technika neprojela. 
 
 P. Kapoun požádal, zdali by se mohlo začínat s vyhrnováním v dolní části obce, z důvodu 
obtížného vyjíždění. Tato žádost bude oznámena ZS Radim. 
 
   3l. Doplatek firmě Ryšavý 
 P. Ryšavý kontaktoval starostu ohledně nezaplacené faktury na 90 000Kč. Pí. Zikmundová 
vysvětlila, že p. Ryšavý má ve faktuře chyby a že bude zaplacena až poté, co bude zaslána 
faktura správná. 
 
Diskuze 
 Starosta informoval, že přišla dotace z KÚ na pořádání srazu rodáků. Oproti předpokládaným 
30 000Kč přišlo pouze 10 000Kč. 
 
 Starosta dále informoval, proč nebyla vyvěšena vyhláška týkající se změn zastavěného území 
obce. Důvodem bylo, že informace byly zaslány na starou e-mailovou adresu obce. 
 
 
USNESENÍ: 
 
   2. 6/2007/2 Rozpočtové provizorium na první čtvrtletí r. 2008 
Zastupitelstvo odhlasovalo rozpočtové provizorium na první čtvrtletí r. 2008 a pravidla 
rozpočtového provizoria. 

7 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti 
 
3. 6/2007/3 Různé 
   3a. Koupě odpadního potrubí 
Zastupitelstvo hlasovalo o koupi odpadního potrubí. 

6 hlasů pro - 1 zdržel se - 0 hlasů proti 
 
   3b. Kanalizace a vodovod 
Zastupitelstvo hlasovalo o cenové nabídce předložené p. Flambergem. 

7 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti 
 
   3f. Mikulášská nadílka 
Zastupitelstvo hlasovalo o balíčkách a pohoštění pro děti na mikulášskou nadílku v hodnotě 
150Kč. 

7 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti 
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   3j. Žádost od P. Čmelíka 
Zastupitelstvo hlasovalo o žádosti p. Čmelíka o vybudování přeložky zařízení distribuční 
soustavy ČEZ. 

6 hlasů pro - 1 zdržel se - 0 hlasů proti 
 
 
 

 
Schůze skončena v 18:00hod 
 
 
Zapsal (25.11.2007) : Šimek …………………….. 
 
 
 
zápis ověřil: 
Čmelík ….…………………..         Flamberg ………………………….. 
 
 
 
 
podpis starosty  ………………….. 
 
 
 
 
vyvěšeno ……………….………         sundáno ………………………. 


