
 

             

       Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
  

 Zápis 
 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Soběraz 

 konaného dne 1.12.2014, od 18:00 hodin. 
 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Soběraz (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 18:00 hodin dosavadním starostou obce p. Hrabcem („dále jako „předsedající“).  
 
Předsedající schůze dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 
konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva jmenovitě Kopecký, Hrabec, 
Riegelová, Danišová, P. Nožička, Čmelík takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 
92 odst. 3 zákona o obcích). Omluven: M. Nožička. 
 
Předání osvědčení členům zastupitelstva a složení slibu zastupitele  
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2, Zákona o obcích vyzval přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu.  

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 
Zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že 
svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) 
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné 
členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na 
připraveném archu (příloha č.1) a současně předal zastupitelům osvědčení o zvolení 
členem zastupitelstva obce.  

Všichni přítomní členové zastupitelstva složili předepsaný slib. 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. P. Nožičku a p. Čmelíka, 
zapisovatelem p. Kopeckého.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 
Schválení programu: 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu byly 
vznesen jeden doplňující bod.   
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje následující program zasedání: 

 
I) Finance 
II) Volba starosty, místostarosty, předsedů výborů, hospodářky obce 
III) Stanovení odměn zastupitelů  
IV) Plán zimní údržby obce 
VI) Různé: informace o projektu „rozšíření skladovacích kapacit ZS Radim“  
    rozsvícení vánočního stromu v Soběrazi dne 30.11.2014   
    mikulášská nadílka pro děti 6.12.2014 

  
 
 

  



 

             

    posezení se seniory 
    finanční výpomoc pro vdovy/vdovce 

VII) Veřejnoprávní smlouva s městem Jičín 
VIII)  Diskuze 

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

 
I) Finance 

Zůstatek  běžného účtu v Komerční bance k 29.12.2014 činil 2 963 118,96 CZK. 
Zůstatek u ČNB k 28.11.2014 je 148 436,38 CZK. 
 
II) Volba starosty, místostarosty, předsedů výborů, hospodářky obce 
Zastupitelstvo rozhodlo, že volby funkcionářů obce budou provedeny veřejně 
hlasováním. 
 
Návrh kandidátů na funkci starosty a volba starosty: 
Zastupitelstvo navrhlo na funkci starosty p. Antonína Hrabce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz volí starostou p. Hrabce. 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 1. 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 
Návrh kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty: 
Zastupitelstvo navrhlo na funkci starosty p. Pavla Kopeckého. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz volí místostarostou p. Kopeckého. 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 1. 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Předsedající informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor dle příslušných 
paragrafů zákona o obcích. Zastupitelstvo určuje počet členů výborů, který musí být 
lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně 3 členy. Předsedou 
výboru může být pouze člen zastupitelstva, členy výboru mohou být i jiné osoby. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz zřizuje finanční a kontrolní výbor. Finanční výbor bude 
mít 3 členy, kontrolní výbor bude mít 4 členy. Kontrolní výbor bude vykonávat i 
činnosti spojené s oblastí stavebně-technickou.  

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

Návrh kandidátů na funkci předsedy kontrolního výboru: 
Zastupitelstvo navrhlo na funkci předsedy kontrolního výboru p. Miroslava Nožičku. 



 

             

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz volí předsedou kontrolního výboru p. Nožičku. 
Členy kontrolního výboru dále budou: p. Flamberg, p. J. Bukovinský, p. M. Šimek a 
pí. Riegelová.  

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

Návrh kandidátů na funkci předsedy finančního výboru: 
Zastupitelstvo navrhlo na funkci předsedy finančního výboru p. Jana Čmelíka. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz volí předsedou finančního výboru p. Čmelíka. 
Členy finančního výboru dále budou: p. L. Hubálovský, p. M. Bukovinský. 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 1. 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

Přesedající seznámil přítomné s návrhem změny na pozici hospodářky obce. Místo 
pí. Zikmundové je navržena pí. J. Danišová. V rámci této změny dojde i organizační 
úpravě vykonávání funkce hospodářky. V rámci úředních hodin (středa v lichém 
týdnu 18:00-19:00) bude hospodářka přítomna spolu se starostou na OÚ. Činnost 
hospodářky je vykonávána dohodou, ve výši 2500,- Kč/měsíc. 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje pí. Danišovou do funkce hospodářky obce. 
Výše měsíční odměny hospodářky 2500,- Kč. Začátek vykonávání činnosti od 
1.1.2015. Auditu hospodaření za r. 2014 bude přítomna pí. Zikmundová. 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 1. 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

III) Stanovení odměn zastupitelů  
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72, 
Zákona o obcích a nařízení vlády č. 459/2013 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna a to ode dne 
1.12.2014. Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce starosty, 
místostarosty a předsedy výborů obce (§ 77 odst. 2 Zákona o obcích). 

Návrhy odměn:  Starosta: 6300,- Kč 
Místostarosta: 3500,- Kč 
Předseda výboru: 900,- Kč 
Člen zastupitelstva: 400,- Kč 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje odměnu starosty ve výši 6300,- Kč.  

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 1. 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 



 

             

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje odměnu místostarosty ve výši 3500,- Kč.  

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 1. 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje odměnu předsedy finančního výboru ve výši 
900,- Kč.  

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 1. 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje odměnu předsedy kontrolního výboru ve výši 
900,- Kč.  

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje odměnu člena zastupitelstva ve výši 400,- 
Kč.  

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

IV) Plán zimní údržby obce 

Zimní údržba komunikací v obci bude prováděna výhradně plužením. Rozsah údržby 
se proti minulým letům rozšiřuje o údržbu cesty vedoucí k nemovitosti čp. 3. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje plán zimní údržby obce. 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

V) Různé 

Předsedající informoval přítomné o přípravě projektu „rozšíření skladovacích kapacit 
ZS Radim“. V areálu ZS Radim budou vybudována sila s příslušenstvím pro 
uskladnění obilovin. Ředitel ZS Radim je připraven seznámit občany obce detailněji 
s tímto projektem.  

Starosta poděkoval SDH za akci rozsvícení vánočního stromu dne 30.11.2014.  

6.12.2014 od 16:30 hodin proběhne mikulášská nadílka pro děti v hasičské klubovně. 

Proběhne tradiční posezení se seniory v hasičské klubovně – termín bude upřesněn. 

Obec Soběraz podpoří ovdovělé seniory finančním příspěvkem ve výši 500 Kč. 

 
VI) Veřejnoprávní smlouva s městem Jičín 
Předsedající informoval přítomné o nutnosti obnovy veřejnoprávní smlouvy s městem 
Jičín. Současné smlouvě skončí platnost 31.12.2014. Město Jičín bude projednávat 
za naši obec přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a 
to v rozsahu vymezeném § 53 odst. 1 tohoto zákona, konkrétně: 



 

             

- přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny                     
- přestupky proti pořádku v územní samosprávě -  přestupky proti veřejnému pořádku 
- přestupky proti majetku 
- přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením        
  zvláštních  právních  předpisů o provozu na pozemních komunikacích 
- přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů,     
  zdrojů minerálních vod a lázeňských míst 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem 
Jičín. 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

VIII) Diskuze 
- p. Kopecký navrhl zastupitelstvu zabývat se tématem „pálení listí v obci“. Možným 
řešením by bylo omezení/zákaz formou obecně závazné vyhlášky. Je to reakce na 
četné případy pálení listí (a nejen listí) v minulých týdnech. Pálením dochází 
k znečišťování ovzduší a vzniku rizika požáru.  
- p. Nožička informoval o povinnosti obce zajistit sběr bioodpadu počínaje r. 2015. 
Zastupitelstvo se tímto bude zabývat. 
 
- připomínky/stížnosti p. Pršaly – celkem jeho vystoupení trvalo přibližně 45 minut 
(mimo časový rámec daný jednacím řádem obce – čl. 6, bod 8). Na několikanásobné 
upozornění od předsedajícího, že porušuje jednací řád, p. Pršala nereagoval.   
Úvodem p. Pršala konstatoval, že usnesení Krajského soudu ve věci „námitky proti 
volbám do obecního zastupitelstva“ ho opravňuje řešit své výhrady s obecním 
zastupitelstvem a proto tak učinil – viz dále. Dále uvedl, že usnesení soudu má 
vedení obce k dispozici. 
a) Hodinová sazba 150 Kč/h pro předsedu volební komise, 130 Kč/h pro člena 
volební komise, jak je možná tato výše?  
b) Zimní údržba cesty k p. Brendlovi? 
c) Prodej obecního majetku – bylo vyjmenováno několik prodejů/koupí pozemků 
proběhlých v minulých letech (pod vysílačem, koupě pozemku pod obecním úřadem, 
prodej pozemku pod plynovou stanicí).  
Prodej části obecního pozemku místostarostovi – za 3 Kč/m2. Jak se určují ceny? 
d) Starosta nebo zastupitelé nejsou majiteli obce, majiteli obce jsou občané starší 18-
ti let a také vlastníci nemovitostí v obci. Může se stát, že zastupitelstvo zadluží obec 
a kdo zaplatí dluhy? „Jsem přesvědčen, že dluhy obce v budoucnu zaplatí občané“. 
e) Finance – není to jen informace o zůstatku účtů, ale také o finančních operacích. 
Co dělá finanční výbor? 
f) Nejsou zápisy ze zasedání výborů obecního úřadu.  
g) Zastupitelé nevysvětlili občanům, proč nebyl realizován chodník. Místo toho byla 
předána „kost občanům“ ve formě realizace osvětlení zastávky. Navíc osvětlení je 
pouze v půlce zastávky, když přijede autobus. 
h) Kanalizace – „dohadujete se nad něčím, co nebude reálné“. Musí být jasné, že 
peníze na to neseženete. Udělala se kanalizace p. Kopeckému dole na návsi. 
Telefonica odřízla tenkrát kanalizační šachtu na návsi. U Macků se neudělalo nic. 
ch) Veškeré své stížnosti předám Krajskému soudu v Hradci Králové. 



 

             

i) Očekávám od zapisovatele, že zapíše všechny mé připomínky – od toho je 
zapisovatel. 
j) P. Kopecký zradil program sdružení „Za lepší Soběraz“, tím že s v minulé období 
nescházel se členy sdružení a neplnil jeho program. 
 
P. starosta reagoval na část připomínek:  
Usnesení soudu obdrželi pouze účastníci řízení nikoli vedení obce. 
Zimní údržba k nemovitosti p. Brendla – bude provedena dle možností techniky, 
která bude vyhrnování zajišťovat. Obec může vyjmout určité komunikace z údržby. 
Prodej obecního pozemku p. Kopeckému – cenu a prodej pozemku schválilo 
zastupitelstvo, cena byla jako v minulosti pro jiné občany.  
Chodník - byl vyměřen se souhlasem majitelky pozemku, aby byla zjištěna potřebná 
plocha a tedy i plocha k odkoupení. Kvůli požadované výši ceny 1000 Kč/m2  byla 
koupě zamítnuta – vše proběhlo schůzemi zastupitelstvy. 
Odměny ve volební komisi jsou dány příslušnou vyhláškou. 
Zápisy finančního výboru jsou k dispozici.  
 
Na dotazy přítomných občanů k p. Pršalovi, zda vidí něco pozitivního na činnosti 
minulého zastupitelstva, neodpověděl. P. Pršala opustil zasedání před jeho 
ukončením.  
 
Pan J.Čmelík – dotaz na detaily ohledně projektu „rozšíření skladovacích kapacit 
v ZS Radim“.  
Odpověď p. Kopeckého – obec nemá zatím detailní informace, stavební řízení ještě 
nezačalo. Starosta osloví ředitele ZS Radim s tím, že občané i zastupitelstvo mají 
zájem o informace a je vhodné uspořádat  informační schůzku s občany a 
zastupitelstvem. Obec poskytne místnost k tomuto setkání. Termín bude včas 
oznámen (úřední deska obce, www stránky). 
 
P. starosta informoval o článku v Železnickém zpravodaji, který mylně informoval o 
tom, že v obci Soběraz měli voliči na výběr pouze z jedné kandidátky s počtem 
kandidátů rovným počtu zastupitelů. Je požadováno uvedení informace na pravou 
míru. 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 1.12.2014 
 
Zapisovatel:  P. Kopecký 
 
 
 
Ověřovatelé: J. Čmelík      Starosta: A. Hrabec 

 
P. Nožička 
 

Příloha: podpisový arch prokazující složení slibu členů zastupitelstva 


