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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz 
Konaného v sídle obecního úřadu dne 28.2.2008. 
 
Zápis č. 1/2008 
Přílohy: 
Příloha č. 1 - Rozpočet na rok 2008 
Příloha č. 2 - Opatření obecné povahy k VZÚ Soběraz 
 
Zahájení 17:00 hod. 
 
Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M., Pršala, Čmelík 
Omluveni: Šimek, Flamberg 
 
přítomno 6 občanů 
 
Zastupitelstvo usnášeníschopné. 
 
Starosta obce konstatoval řádné svolání zastupitelstva a jmenoval ověřovací komisi pro 
ověření zápisu ve složení: Nožička M., Nožička P. a návrhovou komisi ve složení: Pršala 
___________________________________________________________________________ 
 
Program: 
1. 1/2008/1 Finance 
2. 1/2008/2 Hospodaření za rok 2007 
3. 1/2008/3 Rozpočet na rok 2008 
4. 1/2008/4 Územní plán obce 
5. 1/2008/5 Různé 
   5a. Voda a kanalizace 
   5b. Opatření k VZÚ (vymezení zastavěného území) Soběraz 
   5c. Odměna pro p. Čmelíka 
   5d. Mikroregion Brada 
   5e. Osvětlení v uličce U Rolců a na autobusové zastávce 
   5f. Chodník 
   5g. Úklid u kapličky 
   5h. Pořízení repasované stříkačky pro SDH 
   5i. Ukončení údržby zeleně 
   5j. Oprava střechy na márnici a ostříhání lip u kapličky 
   5k. Dodatek k pronájmu pozemků ZS Radim a.s. 
___________________________________________________________________________ 
 
Program schválen všemi hlasy. 
 
1. 1/2008/1 Finance 
 Starosta informoval o zůstatku na účtu a přečetl částky z došlých faktur (konkrétní částky 
k nahlédnutí na OÚ). 
 
2. 1/2008/2 Hospodaření za rok 2007 
 Starosta informoval přítomné o hospodaření v prosinci 2007, lednu a únoru 2008. 
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3. 1/2008/3 Rozpočet na rok 2008 
 Starosta podrobně informoval o rozpočtu na rok 2008 (viz.: příloha č. 1). 
 
Příjmy - 698 500Kč 
Výdaje - 726 700Kč 
 
Rozpočet byl schválen všemi hlasy. 
 
4. 1/2008/4 Územní plán obce 
 Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy zadání územního plánu. Pro kontakt s projektantem Ing. 
Arch. Karlem Novotným byli určeni zastupitelé p. Hrabec a Nožička M. 
 
5. 1/2008/5 Různé 
   5a. Voda a kanalizace 
 Pan Hrabec přítomné informoval o vypracovávání projektu, který by měl být hotov do 15. 
dubna 2008. 
 Dále zastupitelstvo všemi hlasy schválilo plnou moc pro p. Jana Přibyla k zastupování obce 
při vyřizování záležitostí k projektové dokumentaci. 
 
   5b. Opatření k VZÚ Soběraz 
 Starosta přítomné seznámil s námitkami pí. Jiřičkové a p. Ing. Kapouna k VZÚ (vymezení 
zastavěného území) obce Soběraz. Dále přečetl Opatření obecné povahy k VZÚ Soběraz 
zaslané MěÚ Jičín (viz.: příloha č. 2). 
 Zastupitelstvo schválilo rozhodnutí o námitkách a opatření obecné povahy k VZÚ Soběraz 
všemi hlasy. 
 
   5c. Odměna pro p. Čmelíka 
 Starosta informoval o odměně 3000Kč za údržbu pozemku kolem kapličky za rok 2007 pro 
p. Jana Čmelíka st.                  
 
   5d. Mikroregion Brada 
 Hlasování o financování poradce pro vyřizování dotačních fondů bylo odloženo na příští 
jednání zastupitelstva s požadavkem na zjištění přesné finanční částky. 
 
   5e. Osvětlení v uličce U Rolců a na autobusové zastávce 
   5f. Chodník 
 O těchto bodech se nejednalo, neboť se stále jedná se Správou silnic ohledně rozbité 
kanalizace v zatáčce u hospody.  
 
   5g. Úklid u kapličky 
 Starosta poděkoval p. Brendlovi za úklid u kapličky a p. Wihanovi za úklid návsi. 
  
   5h. Pořízení repasované stříkačky pro SDH 
 Pořízení repasované stříkačky pro SDH není možné, protože v současné době není na trhu. 
 
   5i. Ukončení údržby zeleně 
 Starosta oznámil ukončení údržby zeleně v obci panem J. Čmelíkem ml. a paní Čmelíkovou. 
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   5j. Oprava střechy na márnici a ostříhání lip u kapličky 
 Starosta informoval, že oprava střechy bude provedena p. Kuncířem z Valdic. Ostříhání lip u 
kapličky bude možné až po projednání se zástupcem z památkové péče. 
 
   5k. Dodatek k pronájmu pozemků ZS Radim a.s. 
 Starosta informoval o dodatku k pronájmu půdy č. 628, zabývajícího se zvýšením nájmu ze 
současných 12 306Kč na 18 351Kč / rok. Zastupitelstvo dodatek schválilo. 
 Pan Pršala se vyjádřil, že bude souhlasit jen v případě zjištění konkrétního výměru plochy 
polních cest, které byly zaorány a pokud se na základě toho bude jednat s nájemci. 
 
 
Diskuze: 
 
Zastupitelstvo schválilo dar do tomboly na hasičský bál pořádaný SDH Soběraz ve výši 
500Kč. 
 
pí. Nožičková poukázala na nepořádek u hřbitova po Silvestru a na pobíhání psů po vsi. 
 
 
USNESENÍ: 
 
3. 1/2008/3 Rozpočet na rok 2008 
Zastupitelstvo odhlasovalo rozpočet na rok 2008. 

5 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti 
 
4. 1/2008/4 Územní plán obce 
Zastupitelstvo odhlasovalo zadání územního plánu obce. 

5 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti 
 
5. 1/2008/5 Různé 
   5a. Voda a kanalizace 
Zastupitelstvo odhlasovalo plnou moc pro p. Přibyla. 

5 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti 
 
   5b. Opatření k VZÚ Soběraz 
Zastupitelstvo schválilo rozhodnutí o námitkách. 

5 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti 
Zastupitelstvo schválilo Opatření obecné povahy k VZÚ Soběraz. 

5 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti 
 

   5k. Dodatek k pronájmu pozemků ZS Radim a.s. 
Zastupitelstvo schválilo dodatek ke smlouvě č. 628 o pronájmu. 

5 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti 
 

Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek 500Kč na Hasičský bál. 
4 hlasů pro - 1 zdržel se - 0 hlasů proti 
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Schůze skončena v 19:00hod 
 
 
Zapsal (8.3.2008) : Čmelík …………………….. 
 
 
 
zápis ověřil: 
Nožička M. ……………………..         Nožička P. …………………….. 
 
 
 
 
podpis starosty  …………………….. 
 
 
 
 
vyvěšeno ……………….………         sundáno ……………….……… 
 
vyvěšeno elektronicky ……………….……… 



Rozpočet obce Sob ěraz na rok 2008

počáteční stav finan čních prost ředků 871 972,00 Kč

Přijmy:

přijmy z pronájmu 2 400,00 Kč
přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí 20 000,00 Kč
pytle na odpad 12 000,00 Kč
DPH 142 000,00 Kč
daň z nemovitosti 221 500,00 Kč
daň z přijmů právnických osob 97 500,00 Kč
daň z přijmů fyzických osob z. svč 21 000,00 Kč
daň z přijmů fyzických osob z. zs 5 000,00 Kč
daň z přijmů fyzických osob ze z. č. 112 500,00 Kč
neinvestiční dotace ze SR 16 200,00 Kč
poplatky ze psů 1 100,00 Kč
poplatky z ubytovacích kapacit 1 000,00 Kč
úroky z BÚ 1 800,00 Kč
poplatky za svoz komunál. odpadu 44 500,00 Kč

Přijmy celkem: 698 500,00 Kč

Zdroje celkem: 1 570 472,00 Kč

Výdaje:

odvádění a čištení vod 150 000,00 Kč
odvoz komunálního odpadu 60 000,00 Kč
pohoštění důchodců 4 000,00 Kč
sociální výpomoc 1 000,00 Kč
PHM 2 000,00 Kč
jubilea, svátky 4 000,00 Kč
údržba komunikací 10 000,00 Kč
cestovné 1 000,00 Kč
telefony 18 000,00 Kč
školné 30 000,00 Kč
kulturní činnosti - děti 2 500,00 Kč
vedení kroniky 2 000,00 Kč
údržba kulturních památek 6 000,00 Kč
mzdy zastupitelstva 173 000,00 Kč
činnost místní správy 51 700,00 Kč
veřejné osvětlení, el. energie 35 000,00 Kč
úprava hřbitova 6 000,00 Kč
úprava vzhledu obce 16 000,00 Kč
vytápění plynem 24 000,00 Kč
vedení účetnictví 61 000,00 Kč
kancelářské potřeby 1 400,00 Kč
pojistka 3 500,00 Kč
daň za pozemky 200,00 Kč
poplatky do Svazku obcí Brada 1 400,00 Kč
koupě pozemků 63 000,00 Kč

Výdaje celkem: 726 700,00 Kč

Konečný stav finan čních prost ředků: 843 772,00 Kč

Vyvěšeno:

Sundáno:














