
             

       Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
  

 Zápis 
 ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 02/2015 

 konaného dne 26.03.2015, 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) jmenovitě 
Hrabec, P.Nožička, Riegelová, Danišová, Kopecký (M.Nožička, Čmelík omluven) 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. P.Nožička, pí. Danišová zapisovatelem 
p. Kopeckého. 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) Rozpočet obce na r. 2015 
III) Plán činnosti obce na r. 2015 
IV) Prodej pozemku č. 230/4 
V) Vyhláška o sběru bioodpadu 
VI) Různé 
VII) Diskuze 

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

 
I) Finance 

Zůstatek  běžného účtu v Komerční bance k 20.03.2015 činil 3.075.109 CZK. 
Zůstatek u ČNB k 5.3.2015 je 166.535 CZK. 
 
II) Rozpočet obce na r. 2015 
Předsedající seznámil přítomné s hlavními položkami rozpočtu. Důvodem schodku 
jsou vyšší výdaje např. výstavba požárních nádrží, oprava komunikace, údržba 
veřejných prostranství apod. Rozpočet je v příloze. 
 
 

  

 
 

  



             

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočet obce na r. 2015 v odvětvovém 
členění jako schodkový a to ve výši příjmů 1432500 CZK a výdajů ve výši 
1572500 CZK. Schodek je kryt z přebytku finančních prostředků minulých let. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
III) Plán činnosti obce na r. 2015 
P. Kopecký informoval o plánu činnosti obce na r. 2015. Plán činnosti je uveden 
v tabulce.   

 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje plán činnosti obce na r. 2015. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
IV) Prodej pozemku č. 230/4 
Předsedající informoval přítomné o prodeji pozemku č. 230/4. Je to pozemek, na 
kterém je umístěna regulační stanice plynu. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje prodej obecního pozemku č. 230/4 firmě 
RWE Gasnet, s.r.o. za odhadní cenu 10780Kč. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
 
 

Název Popis

Výstavba požární nádrže Výstavba podzemních nádrží na 15m3 požární vody Protipožární ochrana, nutná podmínka pro další rozvoj obce

Zajištění projektu na zrušení přírodní požární 

nádrže

Projekt nutný pro uvedení pozemků pod nádrží do původního stavu a 

zároveň pro zachování funkce sběru a odtoku povrchové vody 

Vzhled obce; nefunkční nádrž bude nahrazena umělými 

podzemními nádržemi na vhodnějším místě

Údržba obecní zeleně Pravidelná péče o obecní zeleň Vzhled obce

Oprava obecní cesty náves - hřbitov Oprava komunikace v celé šíři studenou směsí (frézovaná asfaltová drť)
Zrekonstruování nezpevněné komunikace, tak aby zde byl 

možný bezpečný provoz 

Přírodní rybníček pod návsí Kompletní obnova zeleně, vyčištění rybníčku, výsadba nové zeleně Vzhled obce

Veřejné osvětlení
Výměna části stávájících světel (v nejhorším technickém stavu) za 

nová LED světla
Úspora elektrické energie, zkvalitnění osvětlení

Výstavba zahradního domku 
V prostoru za budovou OÚ postavit malou dřevostavbu (cca. 10m2) pro 

úschovu zahradní techniky v majetku obce

Odstranit současný stav, kdy je zahradní technika 

uskladněna v zasedací místnosti OÚ

Kanalizace
Opětovná jednání se státními orgány pro nalezení řešení kanalizace v 

obci
Zajištění ekologie a hygieny

Vodovod
Jednání se státními orgány a možnými dodavateli vody pro nalezení 

řešení připojení obce na vodovod
Zajištění kvalitní pitné vody

Chodník podél hlavní silnice na území obce 

(hřbitov - OÚ)

Jednání se SÚS KHK pro zajištění projektu a výstavby chodníku 

během plánované rekonstrukce komunikace Těšín-Radim
Bezpečnost chodců a silničního provozu

Cyklostezky
Zapojit se do programu budování cyklostezek v rámci strategie města 

Jičína a svazku obcí Brada

Zajistit možnost alternativního spojení obce s přilehlými 

obcemi mimo silniční síť

Projekt rekonstrukce požární zbrojnice Rekonstrukce hasičské zbrojnice Vybudování nové hasičské zbrojnice

AKCE
Cíl



             

V) Vyhláška o sběru bioodpadu 
Starosta seznámil přítomné s vyhláškou stanovující oddělený sběr bioodpadu v obci. 
Sběr bude řešen 2 kontejnery, které budou 1x týdně vyváženy Severočeskými 
komunálními službami. Sběr bude probíhat v období duben-říjen. Kontejnery pro sběr 
odpadu budou umístěny u hasičárny a v blízkosti návsi. Bioodpadem se rozumí 
pouze rostlinný odpad (listí, tráva, zbytky ovoce a zeleniny, hobliny, piliny, štěpky – 
jemně rozdrcené větve) NE části dřevin (větve).  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje vyhlášku o sběru bioodpadu v obci 
Soběraz. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
VI) Různé  
Obec musí sama zajistit evidenci obyvatel v Czechpointu. Pí. Riegelová se ujme 
správy Czechpoint. 
 
VII) Diskuze 
Připomínka p. P. Nožičky: pohyb slepic (bez označení kroužky) po cizích pozemcích, 
majiteli jsou Iblovy. Starosta majitele upozorní s žádostí o nápravu. 
Informaci o sběru bioodpadu ve formě letáku roznést do jednotlivých domácností. 
 
Příloha: rozpočet obce na r. 2015 
 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 26.03.2015 
 
 
 
 
 
Zapisovatel:   
 
 
 
Ověřovatelé:      Starosta: A. Hrabec 
 
 
 


