
 

             

       Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
  

 Zápis 
 ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 01/2014 

 konaného dne 26.02.2014, od 18:00 hodin. 
 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Soběraz (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 18:00 hodin starostou obce p. Hrabcem („dále jako „předsedající“).  
 
Předsedající schůze dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 
konstatoval, ţe přítomni jsou 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 6) 
jmenovitě Kopecký, Hrabec, Šimek, Čmelík takţe zastupitelstvo je usnášeníschopné 
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
Omluven: Kapoun, Noţička 
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Šimka a p. Čmelíka, zapisovatelem p.  
Kopeckého.  K návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy. 

 
Schválení programu: 
 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje následující program zasedání: 

 
I) Finance 
II) Prodej obecních pozemků 
III) Různé 
IV) Diskuze 

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

 
Bod I – Finance: 

Starosta obce seznámil přítomné s aktuálním stavem běţného účtu obce v Komerční 
bance - 26.02.2014 zůstatek činil 2 385 888,43 Kč; zůstatek účtu u ČNB činil 73 
252,80 Kč. 
 
 
 
 

 

 
 

  



 

             

Bod II – Prodej obecních pozemků 

Zastupitelstvem obce byl vyhlášen záměr prodeje obecních pozemků: 569, 194/1, 
194/2, 194/3, 180/1. Záměr prodeje byl řádně uveřejněn na úřední desce. Ve 
stanoveném termínu se přihlásil pouze jediný zájemce – ZS Radim a.s. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje prodej obecních pozemků č.569, 194/1, 
194/2, 194/3, 180/1 ZS Radim. Jedná se o druh pozemků – ostatní plocha, jiná 
plocha, zastavěná plocha. Celková výměra 5744 m2. Na náklady kupujícího 
bude provedeno geometrické rozdělení pozemků tak, aby část pozemků ležící 
mimo oplocený areál ZS Radim zůstala v majetku obce. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu uzavřením smluv. Veškeré náklady spojené s prodejem nese 
kupující. Prodejní cena činí 90000 Kč (15,70 Kč/m2). Cena odpovídá ceně 
obvyklé. 
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrţeli se 0. 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
Bod III – Diskuze 
P. starosta zmínil četné stíţnosti občanů na volný pohyb psů po obci. V obci Soběraz 
existuje vyhláška č. 1/2003 k zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku na 
území obce. Kaţdý majitel psa bude upozorněn na tuto skutečnost.  
P. Zita podal v r. 2013 ţádost o odstranění stromu (hrušeň) rostoucí na obecním 
pozemku před jeho nemovitostí z důvodu jejího stáří. Odstranění stromu bylo 
provedeno.  
 
Bod IV – různé 
Předsedající informoval přítomné o cenách za svoz komunálního odpadu. Cena pro 
rok 2014 zůstává ve stejné výši jako v roce 2013. Občané mohou hradit poplatek 
přímo na účet obce, či v hotovosti hospodářce obce pí. Zikmundové.  
29.3.2014 se koná hasičský ples pořádaný SDH Soběraz v hostinci U Jindry 
v Ţeleznici. 
 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 26.02.2014 
 
Zapisovatel:  P. Kopecký 
 
 
 
Ověřovatelé: M. Šimek     Starosta: A. Hrabec  
 

 
J. Čmelík  


