
  

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Soběraz 

Konaného v sídle obecního úřadu dne 3.6. 2010 

Přítomni: p. Hrabec , p. Nožička P.,  p. Pršala, p. Čmelík. 

Omluven: Nožička M., nepřítomen: Flamberg  

Program: 

1) Finance  

2) Kanalizace 

3) Různé 

a) Elektronická pošta 

b) Prodej pozemků p.Svobodová a p.Špalek M. 

c) Zakoupení  křovinořezu 

d) Nákup požární stříkačky pro SDH - Jednotka požární ochrany obce 

e) Oprava budovy obecního úřadu 

 

 

Program schválen všemi hlasy. 

1) Finance - stav účtu: 1 744 441 Kč. 

 

2) Kanalizace 
Starosta podal zprávu o dalším postupu v přípravách na výstavbu kanalizace.  

    

3) Různé a) Elektronické úložiště pošty                                                                                                   

Usnesení:  0 hlasů PRO - 1 zdržel se - 3 hlasů proti :nabídka městského úřadu Jičín nebyla přijata 

b)  Prodej pozemků p.Svobodová a p.Špalek M.pod.  

                    -  p.Svobodová :obec souhlasí s prodejem pozemků : č.p.106 ,č.p.111/9 

 

Obec nesouhlasí u parcely č.p.111/8 se současným zakreslením a požaduje úpravu parcely dle návrhu obce. 

Prodej bude uskutečněn za cenu stanovenou již dříve. 

 

p.Špalek M. prodej pozemků č.p. 413/1 a č.p.413/2 za cenu 10kč/m2 

 

hlasování: 4hlasy PRO - 0 zdržel se - 0 hlasů proti 

 

c) Zakoupení křovinořezu  - obec zakoupí nový křovinořez značky Kawasaki 

hlasování: 4hlasy PRO - 0 zdržel se - 0 proti 

                 



  

 

 

d) Zakoupení požární stříkačky pro SDH - Jednotku požární ochrany obce 

Obcí bude zakoupena stříkačka pro místní SDH. 

Hlasování: 4hlasy pro - 0zdržel se - 0 proti 

e) Oprava budovy obecního úřadu - Zastupitelé provedou přípravu zadání  a zpracování cenových 

návrhů na opravu budovy obecního úřadu. 

Hlasováni 4hlasy pro -0zdržel se-0proti         

 

Diskuze: v diskuzi bylo zodpovězeno několik dotazů p.Kohma , dále si zastupitelstvo vyslechlo připomínky 

p.Rýglové. Dle žádosti p.Rýglové bude současně se zápisem vyvěšen výpis ze zákona o pozemních komunikacích.   

V diskuzi p.Pršala navrhl aby finanční výbor zpracoval zprávu o nájmu pozemků Zemědělskou společností  Radim-

termín do příštího zastupitelstva.                                         

 

 

Schůze skončena v 19:00hod 

 

 

Zapsal(3.6. 2010): Petr Nožička  

Zápis ověřil: 

  

Zikmundová A.      …………………………….                           Čmelík J.  …………………………………..      

   

 

Podpis starosty    …………………………….       

    

   

Vyvěšeno……………………                                                                 sejmuto…………………………. 

Vyvěšeno elektronicky: 9.7.2010 


