
  

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Soběraz 

Konaného v sídle obecního úřadu dne 2. 12. 2009 

Přítomni:Hrabec A., Nožička P., Nožička M., Pršala M. 

Omluven: Flamberg D. 

Program: 

1) Finance  

2) Rozpočtové provizorium na 1.čtvrt.r.2010 

3) Zvolení předsedy kontrolní komise  

4) Různé:  

a) rozpočtové změny v r. 09 

b) Voda kanalizace 

c) Údržba zeleně 

d) Zimní údržba obecních komunikací  

e) Mikulášská nadílka, předvánoční posezení s důchodci a finanční příspěvek pro samostatně žijící 

ovdovělé osoby 

f) Pojízdná prodejna  

g) Stavba garážového státní v Zem. spol. Radim  

 

Program schválen všemi hlasy. 

1) Finance: 1 787 372 Kč 

 

2) Rozpočtové provizorium . 

Starosta podal zprávu o rozpočtovém provizoriu  na 1.čtvrtletí roku 2010 viz. příloha .  

   Usnesení: 5 hlasů PRO – 0 zdržel se – 0 hlasů proti 

Volba předsedy kontrolního výboru 

Návrhy: Nožička M. 

   Usnesení: 3hlasy PRO – 2 zdržel se – 0 hlasů PROTI 

3) a)  Rozpočtové  změny r.09. 

viz. přílohy které budou vyvěšeny  

Usnesení:  PRO 5 

b)  Starosta podal informace o stavu příprav na výstavbu kanalizace . 

p. Čmelík: Navrhl využití stávajícího vodovodu na hořením konci obce. Návrh na projednání s projektantem. 

p. Pršala: Navrhuje přednostní  prosazování  stavby kanalizace.   

c) Údržba zeleně  

Starosta veřejně poděkoval Všem občanům, kteří se starají o obecní zeleň. 



  

d) Zimní údržba 

Údržbu bude provádět Zemědělská společnost Radim. Dále byly vyčleněny komunikace, kde není možnost 

zimní údržby:                                                 - komunikace  u Rolců   

- ulička za Pršalovými 

p. Nožička P.:Návrh na jednání s p. Fořtem a p. Menšíkovou ohledně umožnění vyhrnování. 

e)Mikulášská nadílka: 

                 Návrh p. Mackové na Finanční dar na místo dárků.   

Usnesení:  PRO 0 PROTI 5  

Posezení důchodců: Bude upřesněn termín 

Finanční příspěvek pro samostatně žijící důchodce zůstává ve stejné výši jako v roce 2008. 

Usnesení:  PRO 5 PROTI 0 

f) Pojízdná prodejna – Žádost o příspěvek 6 tisíc na rok. 

Usnesení:  PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 1 

             g) Stavba garáží Zemědělské společnosti Radim.  

Žádost o vyjádření ke stavbě garáží v objektu Zem. společnosti Radim. 

Usnesení:  PRO 5 PROTI 0 

Informace starosty: Zakoupení a instalace zařízení na měření rychlosti v obci by stálo cca  60 tisíc Kč   

Diskuze)  

p. Vihan – Žádost o opravu obecní studně  

p. Pršala – Upozornění na černou skládku. Návrh na odstranění skládky pomocí zaměstnanců vykonávajících veřejně 

prospěšné práce. 

p. Pršala – Žádost o informaci ohledně Datových schránek a Czech pointu. Zodpověděl p. Hrabec. 

p. Kohm – Dotaz na členství p. Šimka. Zodpověděl p. Hrabec. 

p. Kohm – Dotaz na koupi traktůrku a údržbu zeleně. Zodpovězeno.  

p. Kohm – Dotaz na zimní údržbu uličky u Brendlů. Zodpověděl p.Hrabec. 

p. Čmelík Pavel – Kritika práce zastupitelstva v oblasti vodojemu a péče o obecní zeleň. 

p. Kohm – Dotaz na vedení webové stránky. Bude projednáno se správcem stránek. 

Na závěr starosta popřál Všem občanům hodně zdraví a spokojenosti 

v Novém roce 2010. 

                Schůze skončena v 19:00hod 



  

Zapsal(23.12.2009): Jan Nožička  

Zápis ověřil: 

Nožička M., Čmelík J. 

Vyvěšeno……… 27.12.2009 

Vyvěšeno elektronicky……… 8.5.2010 


