
  

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Soběraz 

Konaného v sídle obecního úřadu dne 29.7.2010 

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

Nepřítomen: p. Flamberg  

Program: 

1) Finance  

2) Schválení závěrečného učtu na r. 2009  

3) Různé:  

a) Poděkování za opravu židlí. 

b) Poděkování členům SDH, kteří se podíleli na přípravě setkání dětí a večerní zábavy pro všechny 

věkové kategorie. 

c) Úprava budovy Obec. Úřadu s tím, že se upraví rozpočet obce. Výměna oken (výběr ze tří 

cenových nabídek), zastřešení posezení před budovou Obec. úřadu a fasády se zateplením.    

d) Prodej pozemku ve Valdicích   v kú. Soběraz p.č.417/3.  

e) Volby do zastupitelstva obcí a do Senátu dne 15. a 16.října 2010. Počet členů zastupitelstva, 

seznam volebních obvodů a jejich popis, potřebný podpis na peticích podle zákona § 27 odst. 3 

zákona   

 

Program schválen všemi hlasy. 

1) Finance - Starosta informoval zastupitelstvo o stavu účtu obce- stav ke dni : 30.6.2010 = 1 867 598Kč. 

 

2) Schválení závěrečného účtu za rok 2009 - zastupitelstvo provedlo schválení závěrečného účtu za 

rok 2009                          Usnesení:  5 hlasů PRO - 0 zdržel se - 0 hlasů proti 

 

 

3) Různé  

 

a) Starosta poděkoval jménem zastupitelstva p. Lubošovi Marešovi za opravu židlí obecního úřadu 

 

b) Starosta poděkoval členům SDH za přípravu a organizaci setkání dětí a večerní zábavy pro občany 

konané dne:  17.7.2010  

 

c) Úprava budovy obecního úřadu - výměna oken - 3 cenové nabídky dle příloh.   

       Výběr cenové nabídky: EURO JORDÁN   Usnesení:  5 hlasů PRO - 0 zdržel se - 0 hlasů proti 

d) Prodej pozemku v k.ú. Soběraz p.č.417/3. Žádost - 2547       . Bude provedeno šetření na místě a poté 

bude dále jednáno o ceně tohoto pozemku. 



  

e) Volby do zastupitelstva obcí a do Senátu konané  dne 15. a 16.října 2010                                              

Hlasování o počtu členů do obecního zastupitelstva  

5 členné zastupitelstvo     7 členné zastupitelstvo 

Pro - 3       Pro - 2 

Proti - 2       Proti - 0 

Zdrželi se - 0      Zdrželi se - 0 

 

1 Volební obvod - na OÚ Soběraz 

 

Diskuze: 

Dotaz na stav příprav na vodovod a kanalizaci - zodpovězeno členy zastupitelstva 

 

Starosta informoval občany o problémech s PET lahvemi 

     

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 


