
Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
 

 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 06/2011 

konaného dne 19.12.2011, od 18:00 hodin. 

 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 

 
Zasedání Zastupitelstva obce Soběraz (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 
hodin starostou obce p. A. Hrabcem („dále jako „předsedající“).  
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.: 1) 
konstatoval, že přítomno je 4 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6), takže zastupitelstvo 
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
Omluven: p. M. Nožička, M. Šimek 
 

* * * 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. J. Čmelíka a p. P. Kopeckého, zapisovatelem p. 
J. Kapouna.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Schválení programu: 

 

Předsedající navrhl doplnění programu o nové body dal hlasovat o návrhu programu.  
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje následující program zasedání: 

 

I) Finance 

II) Doplnění zastupitelstva obce 

III) Vyhodnocení plánu činnosti zastupitelstva na rok 2011 

IV) Plán činnosti zastupitelstva na rok 2012 

V) Záměr zastupitelstva na období 2012-2014 

VI) Volba předsedy kontrolního výboru 

VII) Rozpočtová úprava č. 2 

VIII) Rozpočtové provizorium na 1.Q 2012 

IX) Různé: 

- internetové bankovnictví 



2 
 

- ohlášení stavby – p. Kapoun 

- 2. kontejner na PET lahve 

- Diskuse 

 
Výsledek hlasování:   Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č.: 1 bylo schváleno. 

 

 
 

Bod I – Finance: 

 

Starosta obce seznámil přítomné s aktuálním stavem financí, stav účtu: 
k 31.10.2011   2 087 288,- Kč 
 
 

Bod II – Doplnění zastupitelstva obce: 

 

Náhradník za paní J. Endrisovou, paní Karla Thamová  se vzdala mandátu. Zastupitelstvo 
vzalo rozhodnutí paní K. Thamové na vědomí. 
Zastupitelstvo obce Soběraz bude 6-ti členné. 
 

 

Bod III – Vyhodnocení plánu činnosti zastupitelstva na rok 2011-2012 

 

Místostarosta obce p. P. Kopecký seznámil zastupitele s vyhodnocení plánu činnosti. 
Vyhodnocení je uvedeno v příloze tohoto zápisu. 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz souhlasí vyhodnocení plánu činnosti za rok 2011-2012. 

Výsledek hlasování:   Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č.: 2 bylo schváleno. 

 

 

Bod IV – Plán činnosti zastupitelstva na rok 2012 

 

Místostarosta obce p. P. Kopecký seznámil zastupitele s plánem činnosti zastupitelstva na 
rok 2012. Plán činnosti je uveden v příloze tohoto zápisu. 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz souhlasí s plánem činnosti zastupitelstva na rok 2012. 

Výsledek hlasování:   Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č.: 3 bylo schváleno. 
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Bod V -  Záměr zastupitelstva na období 2012-2014 

 

Místostarosta obce p. P. Kopecký seznámil zastupitele s dlouhodobým záměrem 
zastupitelstva na rok 2012-214. Záměr je uveden v příloze tohoto zápisu. 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz souhlasí se záměrem zastupitelstva na rok 2012-2014. 

Výsledek hlasování:   Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

Bod VI - Volba předsedy kontrolního výboru 

 

Předsedající navrhl předsedou kontrolního výboru pana Jiřího Kapouna. 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje předsedou kontrolního výboru pana Jiřího Kapouna. 

Výsledek hlasování:   Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č.: 5 bylo schváleno. 

 

 

Bod VII - Rozpočtová úprava č. 2 

 

Předsedající navrhl rozpočtovou úpravu č. 2. Jedná se pouze o přesun finančních prostředků 
některých položek v rámci schváleného rozpočtu, viz příloha tohoto zápisu. 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočtovou úpravu č. 2. 

Výsledek hlasování:   Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č.: 6 bylo schváleno. 

 

 

Bod VIII - Rozpočtové provizorium na 1.Q 2012 

 

Předsedající přestavil návrh rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku 2012, viz příloha 
tohoto zápisu. 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2012. 

Výsledek hlasování:   Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č.: 7 bylo schváleno. 
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Bod IX – Různé: 

 

• internetové bankovnictví 
Místostarosta obce přestavil návrh na zřízení internetového bankovnictví a jeho 
využití pro některé platby např. mzdy zastupitelů. Výhodou bude operativnost a 
úspora finančních prostředků (za hotovostní platby jsou vyšší bankovní poplatky). 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje zřízení internetového bankovnictví od 

1.1.2012, jako zodpovědnou osobu určuje p. Pavla Kopeckého. 

Výsledek hlasování:   Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

• stavba přístřešku na pozemku k.č. 225/16 – p. Kapoun  
 p. Kapoun informoval o záměru výstavby dřevěného přístřešku na pozemku k.č. 

225/16. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz bere na vědomí v.u. ohlášenou stavbu na pozemku k.č. 

225/16. 

Výsledek hlasování:   Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 
 

• 2. kontejner na PET lahve  
Předsedající informoval o pronájmu 2. kontejneru na PET lahve, který bude instalován 
ve spodní části obce. 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje pronájem 2. kontejneru na PET lahve. 

Výsledek hlasování:   Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

• Poplatky v roce 2012  
Veškeré poplatky (odpad, psi) zůstávají na úrovni roku 2011 

 
 
 
Poděkování: 

• všem občanům, kteří se podíleli na údržbě zeleně v obci v roce 2011 

• členům SDH Soběraz za akce, které hasiči organizovali nebo pomáhali organizovat (např. 
Dětský den, „Soběrazská pecka“) a za provedený jarní úklid okolí obce. 
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Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Vyhodnocení plánu činnosti zastupitelstva na rok 2011-2012 

3) Plán činnosti zastupitelstva na rok 2012 

4) Záměr zastupitelstva na období 2012-2014 

5) Rozpočtová úprava č. 2 

6) Rozpočtové provizorium na 1.Q 2012 
 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 20.12.2011 

 

 

 

 

 

Zapisovatel: J. Kapoun 

 
 
 
 
 
Ověřovatelé: p. P. Kopecký     
 

p. J. Čmelík       
 
 
 
 
Starosta: p. A. Hrabec      

 


