
 

             

Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
  

 Zápis 
 ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 02/2017 

 konaného dne 03.05.2017, 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, Danišová, M.Nožička, Riegelová (omluven Čmelík), 
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) Závěrečný účet obce za r. 2016 
III) Různé 
 
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 k 01.05.2017 činil            
1 327 649 Kč, resp. 2 892 408 Kč. Zůstatek u ČNB k 01.05.2017 činil 311 298 Kč. 
 
II) Závěrečný účet obce za r. 2016, účetní závěrka za r. 2016 
Návrh závěrečného účtu obce za r. 2016 včetně všech příslušných příloh byl 
zveřejněn na elektronické i kamenné úřední desce 15 dnů před schválením v ZO. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 s vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami a přijímá opatření k nápravě chyb 
a nedostatků. ZO schvaluje účetní závěrku za r. 2016 a převod výsledku 
hospodaření ve výši 718 623,84 Kč (zisk) z účtu 431 na 432. 
 

  
 
 



 

             

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
III) Různé 
Zastupitelstvo obce připravilo návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu. Tento 
návrh byl řádně vyvěšen na úřední desce obce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje obecně závaznou vyhlášku o nočním 
klidu č. 01/2017. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
 
21.5.2017 od 12:45-12:55 sběr nebezpečného odpadu u obecního úřadu. 
 
Sjezd rodáků obce Soběraz proběhne v sobotu 19.8.2017, na akci bude zapůjčen 
stan od svazku obcí Brada. 
 
Silnice 2864 Těšín-Radim: Na podanou petici za opravu silnice reagoval 1. náměstek 
hejtmana p. Červíček dopisem. Ve svém dopise uvedl mj., že výběr zhotovitele 
projektové dokumentace proběhne do konce dubna 2017 a oprava silnice se 
předpokládá v roce 2019-2020. Silnice by měla být opravena od Těšína až na „Špici“ 
(napojení na silnici č.16). V letošním roce bude opravena silnice Valdice-Radim.  
Pan Červíček dne 27.4.2017 navštívil obec Soběraz, kdy celé téma projednal 
s panem starostou a seznámil se osobně se špatným technickým stavem silnice, tím 
že jí celou projel autem. O návštěvě p. Červíčka bylo informováno v místním tisku 
(28.4.2017 bylo zveřejněno). 
 
Kontejner na bioodpad byl umístěn za hřbitov. Žádáme občany, aby kontejner 
využívali pouze pro ukládání bioodpadu (tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, 
květiny..). Ukládání jakéhokoli odpadu v prostoru za hřbitovem je zakázáno. V rámci 
zpevnění plochy pod kontejnerem byl vyvezen veškerý tam nahromaděný odpad ze 
hřbitova (mezi tímto odpadem byly nalezeny i odpady jiné – kusy betonu, zemina…, 
které zde nemají, co dělat). Plocha po úklidu odpadu bude ještě srovnána a oseta 
trávou. Na hřbitov bude objednána větší popelnice 240 l místo současné 110 l. 
Chceme tak umožnit ukládání rozměrnějšího odpadu ze hřbitova (věnce, koše..) a 
zabránit hromadění odpadu mimo místa určená. 
Zvýšíme četnost svozu tříděného plastu z 1x měsíc na 2x měsíc. 
 
V letošním roce chceme realizovat tyto větší stavební akce v obci:  
oprava cesty od kapličky k silnici (tzv. ulička), oprava cesty k čp 3 (Hanušovi) – obě 
opravy proběhnou položením studené asfaltové drtě. 
Oprava sochy u křížku (socha se nalézá v remízku), v rámci této akce dojde ještě 
k nahrazení starých stromů novými (proběhne na podzim). 
Oprava cesty Pod lipinou – vykácení náletových dřevin již proběhlo, z cesty bude 
odstraněna zemina, která se tam sesula v minulosti při průjezdech vojenské techniky 



 

             

a povrch bude zpevněn kamenem. Před zahájením opravy je třeba provést 
geometrické zaměření. 
 
 
IV) Diskuze 
Třeba rozšířit udržování zeleně sekáním přes firmu – obecní pozemky kolem 
Thámových a na hřbitově.  
Dětský den aneb vítání prázdnin se bude konat 1.7.2017. 
 
 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 03.05.2017 
 
 
 
 
Zapisovatel:   
 
 
 
Ověřovatelé:      Starosta: A. Hrabec 


