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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Soběraz 
Konaného v sídle obecního úřadu dne 25.2.2009. 
 
Zápis č. 1/2009 
Přílohy: 
Příloha č. 1 - rozpočet obce Soběraz na rok 2009 
 
Zahájení 17:00 hod. 
 
Přítomni: Hrabec, Nožička P., Pršala, Čmelík, Šimek, Flamberg 
Omluven: Nožička M. 
 
přítomno 6 občanů 
 
Zastupitelstvo usnášeníschopné. 
 
Starosta obce konstatoval řádné svolání zastupitelstva a jmenoval ověřovací komisi pro 
ověření zápisu ve složení: Nožička P., Čmelík J. 
Zapisovatel: Šimek 
___________________________________________________________________________ 
 
Program: 
1. 1/2009/1 Finance 
2. 1/2009/2 Zhodnocení roku 2008 
3. 1/2009/3 Plán na rok 2009, výhled na rok 2010 
4. 1/2009/4 Rozpočet 
5. 1/2009/5 Datové schránky 
6. 1/2009/6 Různé 
6. 1/2009/6a. Vedení obecní kroniky 
6. 1/2009/6b. Pojízdná prodejna, prostory po bývalé prodejně 
6. 1/2009/6c. Popelnice 
6. 1/2009/6d. Územní plán 
6. 1/2009/6e. Zpráva kontrolního a finančního výboru 
6. 1/2009/6f. Voda a kanalizace 
6. 1/2009/6g. Telefonní stožár 
___________________________________________________________________________ 
 
Program schválen všemi hlasy. 
 
1. 1/2009/1 Finance 
 Starosta informoval o zůstatku na účtu ke dni 31.12.2008, který činí 1 292 706Kč. Dále 
přečetl částky z došlých faktur. 
 
2. 1/2009/2 Zhodnocení roku 2008 
Paní Zikmundová informovala o příjmech a výdajích za celý rok 2008. 
Zpráva paní Zikmundové byla odsouhlasena všemi hlasy. 
 
USNESENÍ:                       6 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti 
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3. 1/2009/3 Plán na rok 2009, výhled na rok 2010 
 Starosta informoval o plánovaných akcích na rok 2009 a výhledově na rok 2010. Akce 
plánované pro rok 2009 vycházejí převážně z rozpočtu obce na rok 2009. Zastupitelstvo se 
dohodlo na svolání pracovní schůzky, která bude spojena s pochůzkou po obci a ze které 
vzejde konkrétní plán akcí pro rok 2009. Tato schůzka se uskuteční do konce března a plán 
bude přednesen na příštím veřejném zasedání zastupitelstva. Plánovaná schůzka a příprava 
plánu akcí pro rok 2009 na příští veřejné zasedání byly odhlasovány. 
 
USNESENÍ:                       6hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti 
 
4. 1/2009/4 Rozpočet 
viz.: Příloha č. 1 - rozpočet obce Soběraz na rok 2009 

 Starosta informoval o rozpočtu obce na rok 2009. Rozpočet byl řádně vyvěšen a všichni 
obyvatelé měli možnost se s ním seznámit. 
 
Příjmy:  1 035 400Kč 
Výdaje:  677 600Kč 
 
 Příjem z pronájmu pozemků společnosti Mave a.s. bude upřesněn v prvním čtvrtletí r. 2009 a 
poté bude zahrnut do celkových příjmů. 
  
Rozpočet byl schválen. 
 
USNESENÍ:                       5hlasů pro - 1zdržel se - 0 hlasů proti 
 
5. 1/2009/5 Datové schránky 
 Na OÚ dorazila cenová nabídka pro HW a SW vybavení obce pro připravované zřizování 
datových schránek. Pro tuto nabídku je možné čerpat státní dotace. Z důvodu nejasností 
ohledně zřizování datových schránek pro malé obce jako je Soběraz se o cenové nabídce 
nehlasovalo. Do pracovní schůze zastupitelstva, která se uskuteční do konce března bude 
zjištěno více informací o povinnosti zřizování datových schránek. Potřebné informace zajistí 
p. Hrabec, p. Nožička a p. Flamberg. Pomoc nabídl i p. Z. Nožička. Zastupitelstvo tento plán 
odsouhlasilo. 
 
USNESENÍ:                       6hlasů pro - 0zdržel se - 0 hlasů proti 
 
6. 1/2009/6 Různé 
6. 1/2009/6a. Vedení obecní kroniky 
 Vzhledem k tomu, že se nenašel žádný další zájemce o vedení kroniky, bude vedení kroniky 
svěřeno M. Nožičkové, která se nabídla pro případ, že obec nesežene nikoho na vedení 
kroniky. M. Nožičková začne zpětně s rokem 2008. Na téma vedení kroniky proběhla 
diskuze. Zastupitelstvo odhlasovalo M. Nožičkovou pro vedení obecní kroniky. 
 
USNESENÍ:                       6hlasů pro - 0zdržel se - 0 hlasů proti 
 
6. 1/2009/6b. Pojízdná prodejna, prostory po bývalé prodejně 
 Provozovatel stávající pojízdné prodejny zažádal obec o dotaci 6000Kč pro provoz prodejny. 
Z důvodu nedostatku financí zastupitelstvo tuto dotaci zamítlo. 
 
USNESENÍ:                       0 hlasů pro - 2 zdržel se - 4 hlasů proti 
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 Plánovaná úprava místnosti, ve které bývala prodejna vyjde na cca 7000Kč. Do místnosti 
bude pořízen stůl na stolní tenis a okna místnosti budou potažena bezpečnostní fólií. 
Předpokládaná cena stolu 2000Kč, cena bezpečnostní fólie 5000Kč. 
 
6. 1/2009/6c. Popelnice 
Nové ceny svozu komunálního odpadu: 

 
 

týdenní svoz        14ti denní svoz       kombinovaný svoz 
 
popelnice 110 i 120l                                2386Kč                   1587Kč                     1987Kč 
pytel:     52Kč/ks 
 
Poplatky za svoz komunálního odpadu jsou splatné do konce března 2009, v případě rozdělení 
platby na dvě části je splatnost druhé části do 15. září 2009. 
 
6. 1/2009/6d. Územní plán 
 V nejbližší době je plánována schůzka s Ing. arch. K. Novotným, který pro obec připravuje 
územní plán. Majitelé nemovitostí v katastru obce mohou Ing. arch. Novotného kontaktovat 
pro případné připomínky: 
 
Ing. arch. Karel Novotný 
Brožíkova 1684 
Hradec Králové 
5 0 0  1 2 
 
tel.: 495 265 812 
mob.: 604 566 916 
e-mail.: arch.k.novotny@seznam.cz 
 
6. 1/2009/6e. Zpráva kontrolního a finančního výboru 
 Předsedové finančního a kontrolního výboru přednesli zprávy o provedených kontrolách 
došlých faktur, kontrolní knihy, majetku a pozemků obce. 
 Při kontrole obecních pozemků byly zjištěny nesrovnalosti u smlouvy o pronájmu pozemků 
společnosti MAVE a.s. (smlouva neexistuje) a u  parcely č. 106, která je užívána soukromou 
osobou bylo zjištěno vlastnictví obce. Na nesrovnalosti u parcely č. 106 bylo již v minulosti 
upozorněno a tento problém nebyl do dnešního dne vyřešen. 
 Starosta informoval, že nájemní smlouva s MAVE a.s. bude sepsána do konce dubna 2009 a 
obec bude požadovat zpětné doplacení nájmu za minulé tři roky. 
 Parcela č. 106 bude nabídnuta k odprodeji uživateli za cenu 3Kč/m2. V případě zájmu bude 
nutné zaměření pozemku, které uhradí uživatel pozemku. 
 Zastupitelstvo tento postup odhlasovalo. 
 
USNESENÍ:                       6 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti 
 
6. 1/2009/6f. Voda a kanalizace 
 D. Flamberg informoval o postupu prací na plánovaném vybudování vodovodu a kanalizace 
v obci. Do konce března bude na pracovní poradě odsouhlasena projektová dokumentace. 
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6. 1/2009/6g. Telefonní stožár 
 Starosta informoval o stavu vybudovaného telefonního stožáru (pro T-mobile). Stožár by měl 
být uveden do provozu v nejbližších týdnech. 
 
 
Schůze skončena v 19:30hod 
 
 
Zapsal (9.3.2009) : Šimek 
 
zápis ověřil: 
Nožička P., Čmelík J. 
 
vyvěšeno …… 9.3. 2009 
 
vyvěšeno elektronicky …… 10.3. 2009 



Rozpočet obce Sob ěraz na rok 2009

počáteční stav finan čních prost ředků 1 292 706,00 Kč

Přijmy:

přijmy z pronájmu  * 63 000,00 Kč
pytle na odpad 20 000,00 Kč
DPH 258 000,00 Kč
daň z nemovitosti 231 000,00 Kč
daň z přijmů právnických osob 180 000,00 Kč
daň z přijmů fyzických osob z. svč 10 000,00 Kč
daň z přijmů fyzických osob z. zs 12 000,00 Kč
daň z přijmů fyzických osob ze z. č. 170 000,00 Kč
neinvestiční dotace ze SR 19 400,00 Kč
poplatky ze psů 1 000,00 Kč
poplatky z ubytovacích kapacit 1 000,00 Kč
úroky z BÚ 10 000,00 Kč
poplatky za svoz komunál. odpadu 60 000,00 Kč

Přijmy celkem: 1 035 400,00 Kč

Zdroje celkem: 2 328 106,00 Kč

Výdaje:

odvádění a čištení vod 75 000,00 Kč
odvoz komunálního odpadu 90 000,00 Kč
sociální výpomoc 2 000,00 Kč
PHM 2 000,00 Kč
jubilea, svátky 8 000,00 Kč
údržba komunikací 10 000,00 Kč
cestovné 1 000,00 Kč
telefony 17 000,00 Kč
školné 40 000,00 Kč
kulturní činnosti - děti 2 500,00 Kč
vedení kroniky 2 000,00 Kč
údržba kulturních památek 6 000,00 Kč
mzdy zastupitelstva 174 500,00 Kč
činnost místní správy 53 000,00 Kč
stavební úpravy budovy OÚ 7 000,00 Kč
veřejné osvětlení, el. energie 35 000,00 Kč
úprava hřbitova 16 000,00 Kč
úprava vzhledu obce 16 000,00 Kč
vytápění plynem 48 000,00 Kč
vedení účetnictví 61 000,00 Kč
kancelářské potřeby 3 000,00 Kč
pojištění 3 500,00 Kč
daň za pozemky 200,00 Kč
koupě pozemků 3 500,00 Kč
poplatky do Svazku obcí Brada 1 400,00 Kč

Výdaje celkem: 677 600,00 Kč

Konečný stav finan čních prost ředků: 1 650 506,00 Kč

*  Příjem z pronájmu pozemků společnosti Mave a.s. bude upřesněn v prvním čtvrtletí r. 2009
a poté bude zahrnut do celkových přijmů.

Vyvěšeno: 11.2.2009 Sejmuto:

Vyvěšeno elektronicky: 10.2.2009


