
 

             

       Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
  

 Zápis 
 ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 01/2017 

 konaného dne 22.03.2017, 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, Kopecký, Čmelík, M.Nožička, Riegelová (omluvena Danišová), 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Riegelová, P.Nožička, zapisovatelem  
Kopecký. 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. 2017 
III) Různé 
IV) 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 01.03.2017            
1 232 920 CZK, resp. 2 892 339 CZK. Zůstatek u ČNB činil k 01.03.2017 301 688 
CZK. 
 
II) Rozpočet obce na rok 2017 
Předsedající seznámil přítomné s hlavními položkami rozpočtu. Návrh rozpočtu byl 
řádně vyvěšen na kamenné i elektronické úřední desce. Schválený rozpočet je 
přílohou zápisu. 
 

 
 

  

 
 

  



 

             

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočet obce na r. 2017 v odvětvovém 
členění jako přebytkový a to ve výši příjmů 1689290 CZK a výdajů ve výši 
1210790 CZK.  
Zastupitelstvo schvaluje, že přesuny mezi jednotlivými položkami uvnitř 
daného paragrafu rozpočtu při jeho nepřekročení jsou v pravomoci starosty a 
účetní obce. 
Zastupitelstvo svěřuje starostovi obce provedení i rozpočtových opatření, jimiž 
dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce, a to až do výše 200 
tis. Kč v příjmech a 200 tis. Kč ve výdajích. Tato rozpočtová opatření budou 
předložena na vědomí ZO na nejbližším následujícím veřejném zasedání. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
 
III) Různé 
Obecní úřad bude i nadále zajišťovat prodej pytlů na komunální odpad.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje prodejní cenu za 1 ks pytle na odpad ve 
výši 70 Kč. Cena je včetně manipulačního poplatku a platí pro rok 2017.   
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
Zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce JPO5 
Zřízení jednotky zvýší možnost získání dotace na její vybavení a činnost. P. starosta 
navrhl do funkce velitele jednotky p. M. Nožičku ml. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje zřízení hasičské jednotky obce JPO5. 
Velitelem jednotky je jmenován Miroslav Nožička ml. 
  
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 1. 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
 
Zastupitelstvo obce na základě zkušeností z nedávno skončené zimy (bohaté na 
sníh) upozorňuje občany na tyto skutečnosti:  

a) odklízení sněhu z pozemků občanů na pozemní (i místní) komunikace je 
porušením Zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kdy tento sníh 
omezuje obecné užívání komunikací 

b) během zimní sezóny je třeba parkovat auta mimo komunikace i přilehlé 
pozemky, aby nebylo omezeno udržování komunikací plužením. Týká se 
zejména cesty od kapličky k návsi. 



 

             

Obecní úřad vidí nutnost, že v případě hromadění odklizeného sněhu z obecních 
komunikací, bude nutno zajistit odvoz sněhu mimo obec. Odklízený sníh nesmí bránit 
přístupu k požárním nádržím.  
 
25.3.2017 od 20:00 se koná hasičský ples v hospodě U Jindry v Železnici, pořádá 
SDH Soběraz-Těšín 
Sjezd rodáků obce Soběraz proběhne v sobotu 19.8.2017, na akci bude zapůjčen 
stan od svazku obcí Brada. 
Silnice 2864 Těšín-Radim – p. starosta poslal dopis hejtmanovi KHK a špatném 
stavu silnice a nutné opravě. Následně byla iniciována petice za opravu této silnice, 
která byla předána pí. Kracíkové starostce Železnice a zároveň zastupitelce KHK. 
Petici podepsalo 456 občanů. V týdnu 13 předá petici 1. náměstkovi hejtmana kraje 
p. M. Červíčkovi.  
 
Zastupitelstvo obce připravilo návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu. Tento 
návrh bude vyvěšen na úřední desce obce. 
 
Opatření k auditu hospodaření obce 
Audit hospodaření obce nalezl závadu, že spolu se závěrečným účtem obce za r. 
2015 nebyla vyvěšena zpráva o kontrole hospodaření obce z r. 2015. 
 
Návrh usnesení: 
Obec zajistí řádné vyvěšení na úřední elektronickou desku všech dokumentů 
souvisejících se závěrečným účtem obce. Za vyvěšení všech dokumentů a 
následnou kontrolu po jejich vyvěšení zodpovídá místostarosta obce Kopecký. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
 
IV) Diskuze 
Pí. Riegelová – podala informace o kořenových čistírnách odpadních vod získaných 
na semináři o kořenových čistírnách. 
P. Čmelík – připomínka k zúžení části profilu obecní cesty podél lesa orbou. Byly 
předány fotografie zachycující tuto skutečnost. Zúžení cesty na daném úseku je 
z cca. 3,5 m až na 2 m.  Obecní úřad vzal na vědomí. 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 22.03.2017 
 
Příloha: rozpočet 2017 
 
 
Zapisovatel:   
 
 
Ověřovatelé:      Starosta: A. Hrabec 


