
Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
 

 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 01/2013 

konaného dne 27.3.2013, 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 4 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6), takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluven p. Šimek a p. Čmelík 
 
 

* * * 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. P. Kopeckého a p. M. Nožičku, 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) Rozpočet obce na rok 2013 

III) Zpráva o hospodaření obce za rok 2012 

IV) Diskuse 

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

Usnesení č.: 1 bylo schváleno. 

 

 
 

Bod I – Finance 

 

Stav účtu k 27.3.2013: 2 227 000,- Kč 
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Bod II – Rozpočet obce na rok 2013 

 

Starosta obce informoval přítomné o hlavních bodech rozpočtu pro rok 2013. 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočet obce na rok 2012 v odvětvovém členění 

jako vyrovnaný a to ve výši příjmů 1 204 000,- Kč a výdajů 1 204 000,- Kč. 

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

Usnesení č.: 2 bylo schváleno. 

 

 

Bod III – Zpráva o hospodaření obce za rok 2012 

 

paní Zikmundová, hospodářka obce, seznámila přítomné s výdaji a příjmy obce v roce 2012. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje předloženou finanční zprávu 

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

Usnesení č.: 3 bylo schváleno. 

 

 

IV) – Diskuse 

 

• Místostarosta p. Kopecký informoval o zamítnutí žádosti obce o dotaci na opravu 
vnější fasády budovy OÚ. 

 

• Předseda kontrolního výboru p. Kapoun informoval o zprávě z provedené kontroly. 
Kontrolované období: rok 2012. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz bere Zprávu kontrolní komise na vědomí. 

 
 
 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 14.4.2013 

 

 

Zapisovatel:  J. Kapoun 

 
 
 
Ověřovatelé: p. P. Kopecký     
 

p. M. Nožička    Starosta: p. A. Hrabec  
    



3 
 

 


