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Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
 

 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 04/2012 

konaného dne 12.7.2012, 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 konstatoval, že 
přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6), takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluven p. J. Čmelík 
 
 

* * * 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 

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

 
Schválení programu: 
 
Předsedající navrhl doplnění programu o nové body a dal hlasovat o návrhu programu.  
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje následující program veřejného zasedání: 

 

I) Finance 

II) Různé: 

- informace o konání akce „Sjezd rodáků obce Soběraz“ 

- informace zastupitelstva na podané dotazy z diskuze z předchozího 
veřejného jednání 

- odprodej části pozemku 591/1 

-    informace o průběhu projednávání Územního plánu obce 

-    informace o záměru oplocení hřbitova  

-    informace o veřejném osvětlení 
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- diskuse 
 

Návrh usnesení č. 1: 

Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání.  

Výsledek hlasování:   Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č.: 1 bylo schváleno. 

 
 
 

Bod I – Finance 
 
Stav účtu k 17.6.2012: 2 392 982,- Kč 
 
 
Bod II – Různé: 
 

• informace o konání akce „Sjezd rodáků obce Soběraz“ 
Obec ve spolupráci s SDH Soběraz pořádá dne 18.8.2012 sjezd rodáků obce. 
 

• informace zastupitelstva na podané dotazy z diskuze z předchozího veřejného 
jednání í dne 20.6.2012 
Předsedající odpověděl na dotazy, které byly podány na veřejném zasedání. 
 

• odprodej části pozemku k.č. 591/1 
Na zasedání dne 20.6.2012 zastupitelstva byl předložen záměr prodeje části pozemku 
k.č. 591/1. Zastupitelstvo obce s tímto záměrem souhlasí. 
Návrh usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje prodej části pozemku k.č. 591/1 o výměře 

cca. 30 m
2
, který je majetkem obce p. P. Kopeckému za cenu 3,- Kč/m

2
. Veškeré 

náklady spojené s převodem (zaměření, správní poplatky) hradí kupující. 

Výsledek hlasování:   Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 1. 
Usnesení č.: 2 bylo schváleno. 
 

• informace o průběhu projednávání Územního plánu obce Soběraz 
Předsedající seznámil přítomné s postupem projednávání a připomínkování návrhu 
územního plánu obce Soběraz. Připomínky občanů byly obcí podpořeny a předány 
společně s vlastními připomínkami na odbor Územního plánování MÚ Jičín. 
 

• informace o záměru oplocení hřbitova 
Ze zákona není povinnost mít hřbitov oplocen. Plot není možné realizovat, neboť 
doporučená minimální vzdálenost plotu od zeleně a nejbližších hrobů z důvodu 
pozdější údržby by měla být 60cm. Tento prostor ale není k dispozici. Obec zařadila 
do plánu opravu příjezdové cesty ke hřbitovu včetně úpravy okolí, tzn. výstavba 
nových sloupků pro branku a vrata, odstranění starých obrubníků v trávě před 
hřbitovem. 
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• informace o veřejném osvětlení 
Předsedající informoval o záměru požádat o dotaci na obnovu veřejného osvětlení 
v obci. 

 

• starosta obce vyhlásil mimořádnou inventuru majetku s tím, že by měla být ukončena 
do 31. 7. 2012. Tato inventura je podmínkou pro získání schválené dotace na obnovu 
zeleně na pietních místech. 
 

• Diskuze: 
pí Nožičková upozornila na znečištěnou komunikaci u kapličky – bude řešeno s firmou 
provádějící parkové úpravy 
p. Čmelík st. upozornil na betonový blok u kapličky v místech, kde se provádí úpravy – 
po dohodě s firmou provádějící úpravy bude odstraněno 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 14.7.2012 

 

 

 

 

 

Zapisovatel:  J. Kapoun 

 
 
 
 
 
Ověřovatelé: p. P. Kopecký     
 

p.  M. Šimek       
 
 
 
 
Starosta: p. A. Hrabec      
 


