
 

             

       Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
  

 Zápis 
 ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 03/2015 

 konaného dne 13.05.2015, 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 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7) jmenovitě 
Hrabec, P.Nožička, M.Nožička, Riegelová, Danišová, Kopecký, Čmelík takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu M. Nožičku, P. Nožičku, 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) Závěrečný účet obce, účetní závěrka, zpráva o přezkoumání hospodaření 
III) Různé 
IV) Diskuze 

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

 
I) Finance 

Zůstatek běžného účtu a spořícího účtu v Komerční bance činil k 11.05.2015 
3.097.787 CZK. Zůstatek u ČNB činil k 5.5.2015 175 578,37 CZK. 
 
II) Závěrečný účet obce za r. 2014, účetní závěrka za r. 2014, zpráva o 
přezkoumání hospodaření obce za r. 2014 
Návrh závěrečného účtu obce za r. 2014 včetně všech příslušných příloh byl 
zveřejněn na elektronické i kamenné úřední desce 15 dnů před schválením v ZO. 
Starosta seznámil přítomné se zprávou z auditu hospodaření obce za r. 2014 
vykonané Krajským úřadem. Výsledek přezkoumání – nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky.  
 
 

  

 
 

  



 

             

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 s vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením bez výhrad. 
ZO schvaluje účetní závěrku za r. 2014 a převod výsledku hospodaření ve výši 
783017,09 Kč (zisk) z účtu 431 na 432. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
 
III) Různé 
Výběrové řízení na stavbu podzemních nádrží požární vody 
29.4.2015 proběhlo vyhodnocení nabídek na stavbu podzemních nádrží. Komise na 
základě kritéria „výše ceny“ vybrala firmu Atrium-stavby s.r.o. Nabídnutá cena činí 
181.231,70 Kč bez DPH. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje výběrové řízení na stavbu podzemních 
nádrží. Starosta je pověřen uzavřením smlouvy na zhotovení stavby. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
Proběhla oprava vodovodní přípojky do budovy obecního úřadu z důvodu havárie 
stávajícího potrubí. V původní trase bude ocelové potrubí nahrazeno plastovým. 
P. starosta a M. Nožička jednali s ředitelkou firmy Mave ohledně možnosti dodávek 
pitné vody pro obec. Mave nechá změřit vydatnost vrtu a v případě dostatečné 
vydatnosti bude moci obecní úřad začít jednání s Krajským úřadem o této variantě. 
Proběhlo frézování pařezů na obecním pozemku podél cesty k seníku. 
Informační schůzka s pí. Štěpánovou ohledně zaplocení části obecního pozemku. Pí. 
Štěpánová uznala, že o zaploceném obecním pozemku ví a samozřejmě v případě 
potřeby vstupu na pozemek, oplocení odstraní. 
Žádost na SÚS, aby sekali pozemky podél komunikace uvnitř obce.    
Obec změnila typ účtu v rámci KB. Touto změnou dojde k výrazné úspoře (cca. 60%)  
bankovních poplatků. Také byl zřízen spořící účet se sazbou 0,2% p.a. (běžný účet 
cca. 0,01% p.a.). 
Změna poskytovatele internetu pro zrychlení připojení a nižší měsíční poplatek (-100 
Kč). 
ZS Radim informovala obec (jako majitele přilehlého pozemku) o výměně střešní 
krytiny na objektu bývalého prasečáku. 
 
 
IV) Diskuze 
Informace od pí. Riegelové – u garáže pí. Kapounové se začaly ztrácet věci. P. 
starosta upozornil na možnost volat polici v případě, že se vyskytnou v obci 
„podomní prodejci“, aby byla ověřena jejich totožnost.   
P. Kohm – je opravdu třeba požární nádrž? Potřebu zabezpečit požární vodu 
předpisuje zákon č.133/1985 Sb. „O požární ochraně“ , §29, odst. k). 
 



 

             

Zápis byl vyhotoven dne: 13.05.2015 
 
 
Příloha: zápis z výběrového řízení 
 
 
 
 
Zapisovatel:   
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:      Starosta: A. Hrabec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha zápisu: 



 

             

 


