
  

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Soběraz 

Konaného v sídle obecního úřadu dne 15. 9. 2010 

Přítomni:p.Hrabec A., p. Flamberg, p. Pršala, p. Čmelík, Nožička M. 

Nepřítomen: p. Nožička P., p. Šimek 

Program: 

1) Finance  

2) Hospodaření obce za 1. pol. r. 2010 

3) Kanalizace od Coufalů 

4) Různé:  

a) Zastřešení části před Obec. úřadem  

b) Finanční dar pro postiženou obec povodněmi  

c) Prodej pozemku u Valdic  

d) Bioplyn 

e) Kominík 

 

Program schválen všemi hlasy. 

1) Finance – Starosta informoval zastupitelstvo o stavu účtu obce- stav ke dni: 30. 7. 2010 = 1 899 680 Kč. 

Přítomni byli starostou seznámeni s proplacenými fakturami za období od předposlední schůze. 

 

2) Hospodaření obce za 1. pol. r. 2010 – p. Zikmundová přednesla zprávu o hospodaření obce za    

1. pol. r. 2010.                          Příjmy: 672 869 Kč.    Výdaje: 375 456,95 Kč. 

 

3) Starosta přednesl návrh na odkanalizování části obce od Macků č.p. 17 okolo Coufalů k bývalému 

transformátoru .(s občany jejichž se to týká předběžně před časem jednatel pan Pršala)                                             

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

 

4) Různé:  
 

a) Občanům byla podána informace o průběhu zastřešení plochy před OÚ., celá akce bude řešena přes 

stavební povolení.  

 

b) Starosta navrhl příspěvek pro obce postižené povodněmi na Liberecku. Byla navržena částka 10 000 Kč. 

Která bude jako základ pro povolenou sbírku občanů, kteří také chtějí přispět. Jako cílová obec byla 

zvolena obec Heřmanice. 

Stanovena byla sbírková komise ve složení p. Rieglová, p. Khom, p. Zikmundová, p. Macková J.          

Sbírka proběhne 24. 9. 2010 od 17-20 hod na OÚ.  

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

 



  

 

c) Prodej pozemku u Valdic  

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

d) Byla podána informace panem starostou o záměru ZS. Radim o vybudování bioplynové stanice u 

silážních žlabů.  

e) Starosta informoval občany o objednání kominíka. Zájemci nechť se hlásí u p. Hrabce.  

 

 

Diskuze: 1)  p. Khom požádal o přistavení kontejneru na podzimní úklid.  

Usnesení:  3 hlasů PRO – 0 zdržel se – 2 hlasů proti 

 

  2) p. Zikmundová podala návrh na opravu dveří u márnice.  

Pan Flamberg podal návrh na pořízení dřevěných dveří do 5 000 Kč včetně usazení a povrchové úpravy.  

 

    Zapsal (15. 9. 2010): Miroslav Nožička  

Zápis ověřil: 

  

Flamberg D.      …………………………….                           Čmelík J.  …………………………………..      

   

 

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

    

   

Vyvěšeno……………………                                                                 Sejmuto…………………………. 

Vyvěšeno elektronicky …………………… 19.9.2010 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 


