
 

             

      Obec Soběraz 

Zastupitelstvo obce Soběraz 
 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 06/2015 
konaného dne 16.12.2015, 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 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7) jmenovitě 
Hrabec, P.Nožička, Danišová, Kopecký, Čmelík, Riegelová (omluven M. Nožička) 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu P. Nožička, Čmelík, 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. 3 
III) Rozpočtové provizorium obce na r. 2016 
IV) Zhodnocení roku 2015 
V) Různé 
VI) Diskuze 

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

 
I) Finance 

Zůstatek běžného účtu a spořícího účtu v Komerční bance činil k 7.12.2015 
1.299.245 CZK, resp. 2.000.638 CZK. Zůstatek u ČNB činil k 7.12.2015 207.230 
CZK. 
 
II) Rozpočtové opatření č.3 
Rozpočtové opatření č. 3 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. 3.  
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
III) Rozpočtové provizorium obce na rok 2016 
Předsedající představil návrh rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku 2016. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 

2016. 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 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 
IV) Zhodnocení roku 2015 
P. starosta zhodnotil uplynulý rok 2015.  
Byla provedena výstavba podzemních nádrží na požární vodu. Chybí dokončit 
úpravu pozemku (osetí travou), což je plánováno na jaro 2016 až si sedne zemina. 
Provoz nádrže dostal na starost Lukáš Hubálovský, člen SDH Soběraz. 
Byla koupena další nová svítidla veřejného osvětlení pro výměnu stávajících. Budou 
instalována v závislosti na počasí.  
Na návsi došlo k obnově jezírka a úpravě přilehlého prostranství. Vzhledem k tomu, 
že někteří řidiči, jak z řad občanů obce, tak i návštěvníků obce trvale najíždějí na 
travnatý pozemek a tím zde vyjíždějí koleje, budou na hranicích prostranství 
instalovány směrové sloupky.  
V současnosti je zhotoven projekt na zrušení přírodní požární nádrže (naproti 
seníku), která nesplňuje podmínky na dostatek vody v ní zadržované a je již 
nahrazena podzemními nádržemi. Realizace plánována na r. 2016. 
Bylo provedeno zaměření cesty mezi návsí a hřbitovem, tak aby v r. 2016 mohlo dojít 
opravě povrchu položením studené směsi. 
Z drobnějších akcí lze zmínit opravu přívodu vody do budovy OÚ, opravu 
prostranství u stanoviště kontejnerů na separovaný odpad. Průběžně probíhá údržbě 
zeleně v obci. 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje zprávu o činnosti za r. 2015 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 
 
 



 

             

V) Různé 
 
Plán inventury za r. 2015 – proběhne začátkem ledna 2016. Inventarizační komise – 
L.Hubálovský, Čmelík, Bukovinský. 
Sběr plastů – v obci Soběraz patří pouze PET lahve do separovaného odpadu. 
Poděkování všem, kteří se starali o údržbu zeleně v obci. Poděkování SDH a 
přátelům z Prahy za zajištění kulturních akcí v obci. 
Prostor u kontejnerů na separovaný odpad není určen jako odkladiště různého 
odpadu. 
Oprava cesty u kapličky – v místě propadu nebyla zjištěna kanalizace, místo bylo 
dosypáno štěrkem. V případě pokračování propadání bude proveden výkop v delším 
úseku pro zjištění příčiny problému. 
Územní plán obce – musí zohlednit změnu územního plánu kraje, proto bude 
dokončen v r. 2016. 
 
Zimní údržba obce bude prováděna ve stejném rozsahu jako v minulých letech 
pluhováním. 
Poděkování zastupitelům za aktivity v zastupitelstvu. Starosta popřál všem občanům 
vše nejlepší do nového roku. 
 
VI) Diskuze 
Bez příspěvků. 
 

 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 16.12.2015 
 
 
 
Příloha: rozpočtová změna č. 3. 
 
 
 
 
Zapisovatel:   
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:      Starosta: A. Hrabec 
 

 

 

 

 



 

             

Přílloha: rozpočtová změna č.3 

 
 

 

 
 

 

 

 


