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Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
 

 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 05/2012 

konaného dne 3.10.2012, od 17:30 hodin. 
 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Soběraz (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 
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. M. Nožičku, 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) Rozpočtová změna č. 1 

III) Informace 

- práce občanů pro obec 

- informace o průběhu projednávání Územního plánu obce 

- zhotovení zpevněného vjezdu na hřbitov 

- účast obce v dotačním programu „Obnova veřejného osvětlení“ 

-    Projednání výsledků kontroly dílčího přezkoumání hospodaření obce v r. 
2012 
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-    Změna zařazení pozemku k.č. 417/1  v Katastru nemovitostí 

-    Projednání žádosti skupiny občanů 

- Věcná připomínka p. J. Čmelíka st. 

- 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 2.10.2012: 2 316 208,- Kč 
 
 
Bod II – Rozpočtová změna č. 1 
viz příloha č. 1 
 
Bod III – Informace  
 

• práce občanů pro obec 
Předsedající připomněl, že obec proplatí všem občanům, kteří udržují obecní 
pozemky sousedící s jejich nemovitostí, odpracované hodiny.  
 

• informace o průběhu projednávání Územního plánu obce (dále ÚP) 
Návrh územního plánu byl zveřejněn na úřední desce obce, podané návrhy občanů 
byly zapracovány. Konečnou verzi projedná zastupitelstvo na nejbližší pracovní 
poradě. 
 

• Zhotovení zpevněného vjezdu na hřbitov  
V průběhu měsíce listopadu 2012 bude pokračovat úprava okolí hřbitova – vydláždění 
příjezdové cesty (zámková dlažba) a úprava travnaté plochy před hřbitovem (vyjmutí 
betonovým obrubníků a zarovnání plochy). 
 

• účast obce v dotačním programu „Obnova veřejného osvětlení“ 
Předsedající informoval o záměru zúčastnit se v.u. dotačního programu (náhrada 
starých svítidel za nová s nižší spotřebou i nižšími náklady na údržbu) 
 

• Projednání výsledků kontroly dílčího přezkoumání hospodaření obce v r. 2012 
Obec požádala o přezkoumání hospodaření z důvodu bezproblémového poskytnutí 
dotace na projekt „Obnova zeleně na pietních místech“. Kontrola nezjistila žádné 
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nedostatky v hospodaření, pouze jedno doporučení a to stanovit zodpovědné osoby 
za vedení úřední desky 
a) u obecního úřadu – zodp. osoba p. Hrabec 
b) elektronická – zodp. osoba V. Šimek 

 

• Změna zařazení pozemku k.č. 417/1 o výměře 4 703 m2 v K.N, v současné době je 
pozemek veden jako ovocný sad. Zastupitelstvo navrhuje změnu zařazení na ostatní 
plochu. 
Návrh usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje změnu zařazení pozemku z ovocného sadu na 

ostatní plochu. 

Výsledek hlasování:   Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č.: 2 bylo schváleno. 
 

• Projednání žádosti skupiny občanů + věcná připomínka p. Čmelíka st. 
Zastupitelstvo projednalo žádost skupiny občanů ze dne 10.8.2012 na možnost 
realizace pevného a stabilního oplocení hřbitova. Za skupinu občanů vystoupil p. 
Pršala, který tlumočil stanovisko občanů. 
P. Čmelík st. vyjádřil celkovou nespokojenost s úpravami a to jak na hřbitově, tak u 
kapličky. 
Stanovisko zastupitelstva:  
Zastupitelstvo rozhodlo o úpravách těchto pietních míst již koncem roku 2011 
zejména s ohledem na význam těchto míst pro obec. Cílem bylo celkové zlepšení a 
kultivace. Zastupitelstvo si je vědomo, že někteří občané mohou tyto změny 
subjektivně hodnotit zcela rozdílně, ale je vždy potřeba podávat věcné a konkrétní 
návrhy k diskuzi vždy před vlastní realizací a ne až po ní. 
Popis investičního záměru, kde je podrobně popsán plán úprav na hřbitově byl 
zveřejněn na úředních deskách obce již 25.4.2012. K tomuto návrhu nebyly ze strany 
občanů bohužel žádné připomínky. Až po ukončení realizace byl podána v.u. Žádost 
občanů. Za současného stavu nelze provádět žádné dodatečné změny v tomto 
projektu, protože na tento projekt byla již poskytnuta dotace z Krajského úřadu ve 
výši 80 000,- Kč. V případě podstatné změny (což stavba plotu je), by hrozila obci 
povinnost vrácení této dotace.  
Zároveň je třeba pamatovat na to, že doporučená minimální vzdálenost plotu od 
zeleně a nejbližších hrobů z důvodu pozdější údržby by měla být min. 60 cm a tento 
prostor na straně hřbitova směrem k sadu není k dispozici. 
Zastupitelstvo posoudí stav hřbitova po zimě 2012/2013 (vnikání zvěře, okus) a 
v případě nutnosti navrhne opatření. 
 

• Diskuze 
Přednesena žádost o úpravu plochy před čekárnou. Bude provedeno během měsíce 
října. 
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Zápis byl vyhotoven dne: 12.10.2012 

 

 

 

 

 

Zapisovatel:  J. Kapoun 

 
 
 
 
 
Ověřovatelé: p. M. Nožička     
 

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


