
 

             

       Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
  

 Zápis 
 ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 05/2015 

 konaného dne 29.10.2015, 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, , Danišová, Kopecký, Čmelík (omluveni M.Nožička, Riegelová) 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Čmelík, 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) Rozpočtové opatření č. 2 
III) Různé 
IV) Diskuze 

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

 
I) Finance 

Zůstatek běžného účtu a spořícího účtu v Komerční bance činil k 28.10.2015 
1 323 050 CZK, resp. 2 000 638 CZK. Zůstatek u ČNB činil k 5.10.2015 198 187 
CZK. 
 
II) Rozpočtové opatření č.2 
Rozpočtové opatření č. 2 je přílohou tohoto zápisu. Jedná se o přesun peněz 
z nečerpaných položek rozpočtu na položky vyžadující navýšení.  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočtové opatření č. 2.  
Rozpočtové opatření č.2 je přílohou tohoto zápisu. 

  

 
 

  



 

             

 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
III) Různé 
Informace o ukončení výstavby podzemních nádrží požární vody. Chybí dokončit 
úpravu pozemku (až na jaře až si sedne zemina). 
 
Jednání mezi obcí a ZS Radim. Možnost dlouhodobého pronájmu prostorů pro 
hasičskou zbrojnici proti dlouhodobému pronájmu zemědělských pozemků ve 
vlastnictví obce. 
 
Možnost vodovodu z MAVE – letos měla společnost problémy s dostatkem vody pro 
vlastní potřeby. Obec má odhadnout celkovou spotřebu vody za obec a vést další 
jednání se společností MAVE. 
 
Dotaz ohledně kontejneru pro velkoobjemový odpad – letos nebude až v r. 2016. 
Bioodpad – letos kapacita moc nedostačovala, bude se řešit, jak dál v tomto 
problému.  
 
V prosinci bude mikulášská nadílka pro děti, posezení se seniory.  
8. listopadu sběr nebezpečného odpadu mezi 12:45-12:55 u obecního úřadu.  
Oprava kanalizace u kapličky a úprava vjezdu (zpevnění kamenem) u zbrojnice bude 
provedeno v listopadu. 
 
IV) Diskuze 
Sběr plastů – v obci pouze PET lahve do separovaného odpadu. 
 

 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 29.10.2015 
 
 
 
Příloha: rozpočtová změna č. 2. 
 
 
 
Zapisovatel:   
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:      Starosta: A. Hrabec 
 



 

             

Přílohy: 
 

 



 

             

 


