
Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 04/2013 

konaného dne 19.11.2013, 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 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6), takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  
 
 

* * * 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. J. Čmelíka 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) Plán zimní údržby pro zimní období 2013/14 

III) Prodej majetku 

IV) Přihlášení do dotačního titulu 

V) žádost p. Bukovinského 

IV) Diskuse 

 
Výsledek hlasování:   Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č.: 1 bylo schváleno. 
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Bod I – Finance 

 

Stav účtu k 27.3.2013: 2 261 604,- Kč 
 

Bod II – Plán zimní údržby pro zimní období 2013/14 

 

Plán zimní údržby bude prováděn ve stejném rozsahu jako v minulých letech, nebude 
prováděna pouze údržba uličky u Rolců. 
 
 

Bod III – Prodej majetku 

 

Starosta obce předložil návrh na prodej automobilu Š 1203, který byl v užívání SDH Soběraz. 
Prodejní cena byla stanovena ve výši 1 Kč (za stejnou částku bylo vozidlo zakoupeno). 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje prodej vozidla Š 1203 za cenu 1 Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č.: 2 bylo schváleno. 

 

 

Bod IV – Přihlášení do dotačního titulu 

 

Místostarosta obce p. Kopecký informoval o otevření dotačního titulu „Obnova veřejného 
osvětlení“ a podal návrh, aby se obec přihlásila. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz souhlasí s návrhem přihlásit se do dotačního titulu „Obnova 
veřejného osvětlení“. 
Výsledek hlasování:   Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č.: 3 bylo schváleno. 

 

 

Bod V – žádost p. Bukovinského 

 

p. Bukovinský požádal o možnost pokácení suchých stromů v remízku. Zastupitelstvo obce 
souhlasí. 
 

VI) – Diskuse 

 

do diskuze se nikdo nepřihlásil 
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Zápis byl vyhotoven dne: 2.12.2013 

 

 

Zapisovatel:  J. Kapoun 

 
 
 
Ověřovatelé: p. J. Čmelík     
 

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

 


