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Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 

 

 
 
 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 02/2013 

konaného dne 22.05.2013, 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  dle  prezenční  listiny  přítomných  členů  zastupitelstva 
konstatoval,  že  přítomni  jsou  6  členové  zastupitelstva  (z  celkového  počtu  6) 
jmenovitě p. Kopecký, Hrabec, Šimek, Nožička, Kapoun, Čmelík, takže zastupitelstvo 
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 
*          *          * 

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 dal hlasovat o návrhu programu. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje následující program zasedání: 

 
I)         Finance 
II)        Závěrečný účet obce za r. 2012 a Zpráva z auditu hospodaření obce za r. 

2012 
III)       Plán činnosti obce na r. 2013 – informace k jednotlivým akcím 
IV)      Různé 

- účast obce v dotačním programu Program rozvoje venkova 
VI)      Diskuse 

 
Výsledek  hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č.: 1 bylo schváleno. 

 
Bod I – Finance: 

 
Starosta obce seznámil přítomné s aktuálním stavem běžného účtu (KB Jičín) obce: 
k 22.5.2013 zůstatek činil 2.232.948,52 CZK. 



 

Bod II – Závěrečný účet roku 2012 a zpráva z auditu hospodaření obce za r. 
2012, účetní závěrka 2012 

 
Návrh závěrečného účtu obce za r. 2012 včetně všech příslušných příloh (výkaz Fin 
2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, celá Zpráva o výsledku přezkoumání) 
byl   zveřejněn  na  elektronické  úřední  desce  15  dnů  před  schválením  v  ZO. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o 
výsledku    přezkoumání    hospodaření    obce    za    uplynulý    kalendářní    rok 
s vyjádřením   souhlasu   s celoročním   hospodařením   s výhradami   a   přijímá 
nápravná opatření k nápravě chyb a nedostatků. ZO schvaluje účetní závěrku za 
r. 2012 a převod výsledku hospodaření ve výši 98019,94 Kč. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 
Bod III - Plán činnosti obce na r. 2013 – informace k jednotlivým akcím 

 
Na veřejném zasedání č. 7 konaného 13.12.2012 byl představen „plán činnosti obce 
na  rok  2013“.  P.  Kopecký  informoval  znovu  o  jednotlivých  akcích  obsažených  v 
plánu. 

 
 

AKCE 
Název Popis 

 
Cíl 

Výstavba hasičské sirény Výstavba stožáru se sirénou za budovou OÚ vlastní protipožární ochrana 
Prostranství za budovou OÚ Srovnání + zatravnění plochy po výstavbě sirény vlastní vzhled obce 
Údržba obecní zeleně Pravidelná péče o obecní zeleň vlastní vzhled obce 
Cesta pod Lipinou Obecní cesta pod Lipinou vlastní obnovení průjezdnosti cesty 
 

Rekonstrukce zbrojnice 
 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice vlastní + 
dotace 

 

vybudování nové hasičské zbrojnice 
 

Obecní úřad 
 

Oprava fasády budovy OÚ vlastní + 
dotace 

 

nutná údržba budovy, vzhled obce 
Čelní plot na hřbitově Rekonstrukce čelního plotu na hřbitově vlastní sjednocení vzhledu s novými vraty 
 

Požární nádrž Zahájení jednání k rekonstrukci stávající nádrže, příp. 
jiné varianty (podzemní nádrže) 

vlastní + 
dotace 

protipožární ochrana, nutná podmínka pro budoucí rozvoj 
obce 

Oprava plakátovací plochy Nátěr sloupů + výměna dřevěné desky vlastní vzhled obce 

Finacování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požární nádrž 

Dle zákona č.133/1985 Sb. „O požární ochraně“ je v §29, odst. k) dána povinnost 
obcím zabezpečit zdroje vody pro hašení požárů. Pro naši obec je třeba mít nádrž o 
objemu 15 m3. V současné době probíhá výběr vhodné lokality pro umístění nádrže. 
Jednou z možností je umístění nádrže na požární vodu místo „rybníčku“ na návsi. 
Zabezpečení požární vody je nutností pro další rozvoj obce (nová výstavba). 

 
Oprava kanalizace na návsi 
Nutnost této akce vyvstala v současné době. Z důvodu havarijního stavu je třeba 
provést opravu. Opravou bude zamezeno přítoku z kanalizace do rybníčku. 
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Výstavba hasičské sirény 
Hasičská siréna bude postavena za budovou obecního úřadu. Siréna je koncovým 
prvkem   varování   a   vyrozumění   dle   vyhlášky   č.   380/2002   ministerstva   vnitra 
k přípravě a provádění úkonů ochrany obyvatelstva. 

 
 
 
Bod IV – Různé: 

 
Dne 20.5. byla podána žádost o dotaci z „Programu rozvoje venkova“. Jedná se o 
výzvu č. 8 – fiche 4 „Občanské vybavení a služby“. 

 
Návrh usnesení č. 5: 
Zastupitelstvo schvaluje účast Obce Soběraz v „Programu rozvoje venkova“. 
Obec podá žádost o dotaci na projekt „Oprava fasády budovy OÚ Soběraz“. 
Zastupitelstvo schvaluje, že přijme dotaci a pověřuje starostu uzavřením 
smlouvy o poskytnutí dotace se SZIF, v případě, že dotace bude udělena. 
Obec má zajištěny finanční prostředky na spolufinancování. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 
 
 
Bod VI) – Diskuse: 
Informace: 
  Zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení p. Hrubého o stavbě altánu na jeho 

pozemku. Tato stavba (do 25 m2) nepodléhá stavebnímu povolení ani ohlášení. 
  Zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení p. Kopeckého o opravě vodovodní 

přípojky ze studny na návsi k jeho domu. Přípojka povede původní trasou, bude 
vyměněna vodovodní trubka. 

  Starosta obce informoval o podmínkách údržby zeleně v obci. Občanům, kteří 
budou provádět údržbu obecních pozemků vlastními prostředky, budou 
proplaceny vynaložené náklady. 

  Do zasedací místnosti OÚ byly zakoupeny nové židle. Tyto nebude možné si 
zapůjčit 

 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 3.6.2013 

 
Zapisovatel:  J. Kapoun 

 
 
 
Ověřovatelé: M. Šimek                                                      Starosta:       A. Hrabec 

 
 
 

M. Nožička 


