
 

             

       Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
  

 Zápis 
 ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 06/2014 

 konaného dne 17.12.2014, 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, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7, omluven  
Kopecký, M. Nožička) jmenovitě Hrabec, P.Nožička, Čmelík, Riegelová, Danišová) 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. P. Nožičku a p. Čmelíka, 
zapisovatelem pí. Danišovou. 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) Volba administrátora www stránek obce 
III) Rozpočtová změna č.2 
IV) Rozpočtové provizorium obce na r. 2015 
V) Zhodnocení činnosti za rok 2014 
VI) Projekt rozšíření skladovacích kapacit 
VII) Podpisové právo pro pí. Danišovou 
VIII) Jednací řád obce 
IX) Nový ceník svozu komunálního odpadu 
X) Plná moc k zastupování ve svazku obcí Brada 
XI) Diskuze a různé 

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

 
I) Finance 

Zůstatek  běžného účtu v Komerční bance k 12.12.2014 činil 3.009.547 CZK. 
Zůstatek u ČNB k 8.12.2014 je 152.969 CZK. 
 
 
 

  
 
 

  



 

             

II) Volba administrátora www stránek obce 
Přesedající seznámil přítomné s návrhem na obsazení pozice administrátora www 
stránek obce p. V. Šimkem, který tuto činnost vykonával i v minulosti. Činnost 
administrátora je vykonávána dohodou, ve výši 2800,- Kč/rok. 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje p. Vojtěcha Šimka jako administrátora www 
stránek obce. 

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

 
III) Rozpočtová změna č.2 
Přesun peněz v rámci položek rozpočtu obce mezi položkami, které nebyly čerpány a 
položkami, které budou pravděpodobně překročeny. Celkový rozpočet příjmy/výdaje 
se nemění. Rozpočtová změna je přílohou tohoto zápisu.  
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočtovou změnu č.2. 

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

 
IV) Rozpočtové provizorium na 1.Q 2015 

Předsedající přestavil návrh rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku 2015. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2015. 
V případě rozpočtového provizoria bude obec hradit pouze nejnutnější výdaje 
zabezpečující provoz obecního úřadu a obce a závazky vyplývající z již uzavřených 
smluv. 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
V) Zhodnocení činnosti za rok 2014 
P. starosta zhodnotil uplynulý rok 2014. V tomto roce byla dokončena instalace 
sirény a instalováno jedno nové světlo veřejného osvětlení (křižovatka u OÚ) a dvě 
stávající světla byly vyměněna za nová. Byla provedena výsprava komunikací v obci 
a vybrány zanesené příkopy.  
V současnosti je zhotoven projekt podzemních nádrží na požární vodu. Realizace je 
plánována na r. 2015. Zároveň se připravuje projekt na zrušení přírodní požární 
nádrže, která nesplňuje podmínky na dostatek vody v ní zadržované.  
 

VI) Projekt rozšíření skladovacích kapacit ZS Radim 

Předsedající seznámil přítomné s výsledky informační schůzky ředitele ZS Radim 
s občany konané 10.12.2014. 



 

             

Připomínky občanů k tomuto projektu obec vznese v rámci stavebního řízení. 
Stanovisko obce k plánované výstavbě bude následující – je třeba zpracovat odborný 
projekt na výsadbu zeleně, požadavek na minimalizaci hlučnosti a prašnosti stávající 
čističky obilí, vyznačit jako nejbližší objekt čp. 47. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz uvede v rámci stavebního řízení připomínky k projektu 
„odborný projekt na výsadbu zeleně, požadavek na minimalizaci hlučnosti a prašnosti 
stávající čističky obilí, vyznačit jako nejbližší objekt čp. 47“. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

VII) Podpisové právo pro pí. Danišovou 
Pro činnost hospodářky obce, kterou bude od 1.1.2015 vykonávat pí. Danišová, je 
třeba podpisové právo pro úkony spojené s touto činností. 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje podpisové právo pro pí. Danišovou. 

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

 

VIII) Jednací řád obce 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem na zachování současného jednacího řádu 
obce z 15.2.2010. 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz ponechává platnost jednacího řádu ve schváleném 
znění z 15.2.2010. 

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

 

IX) Nový ceník svozu komunálního odpadu 
Předsedající seznámil přítomné s novým ceníkem svozu komunálního odpadu.  
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje ceník svozu komunálního odpadu. Svoz KO 
bude zajišťovat i nadále SKS Jablonec nad Nisou, provoz Lomnice n. Popelkou. 

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

 

X) Plná moc k zastupování ve svazku obcí Brada 



 

             

Předsedající seznámil přítomné s návrhem pro udělení plné moci pro p. Hrabce a pí. 
Riegelovou k zastupování obce na jednáních dobrovolného svazku obcí Brada.  
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz uděluje plnou moc p. Hrabcovi a pí. Riegelové k 
zastupování obce na jednáních DSO Brada. 

 

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

 
XI) Diskuze a různé 
Starosta popřál přítomným občanům a zastupitelům hezké vánoční svátky a vše 
nejlepší do nového roku.  

Poděkování pí. Zikmundové za vykonávání funkce hospodářky obce.  

Žádost myslivců Železnice k udělení plné moci k výkonu členských práv v honebním 
společenstvu – žádost ZO zamítá.  

 

Pan P.Čmelík - sdělení nesouhlasu s výstavbou rozšíření skladovacích kapacit 
z důvodu hlučnosti a prašnosti. Tento nesouhlas sdělil p. starostovi písemně. Tento 
dopis bude předložen obcí ke stavebnímu řízení.  

- požadavek na výsadbu zeleně 

- návrh, aby ZS Radim provedla úklid železného šrotu v jejím areálu 
(staré stroje) 

 

Pan Khom  - požaduje podrobnější informace k výstavbě od ZS Radim 

 - upozornění na nedostatek vody v obci 

 - návrh na prodloužení jednací doby v jednacím řádu obce 

 

Pan J.Čmelík st. - požadavek na výsadbu zeleně v areálu ZS Radim 

- upozornění na hlučnost a prašnost stávající čističky obilí 

- poukázání na střet zájmů zastupitelstva a ZS Radim 

 

Přílohy: rozpočtové opatření č.2 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 21.12.2014 
 
 
Zapisovatel:  J. Danišová 
 
 
Ověřovatelé: P. Nožička     Starosta: A. Hrabec 

 
  J. Čmelík 



 

             

Rozpočtové opatření č.2: popis změn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 


