
 

             

Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
  

 Zápis 
 ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 03/2017 

 konaného dne 29.06.2017, od 18:30 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) Různé 
III) 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 k 26.06.2017 činil            
1 616 067 Kč, resp. 2 892 408 Kč. Zůstatek u ČNB k 06.06.2017 činil 320 920 Kč. 
 
II) Různé 
Sjezd rodáků obce Soběraz proběhne v sobotu 19.8.2017. 
V období červenec – říjen 2017 bude probíhat oprava silnice Valdice-Dřevěnice. 
Oprava proběhne ve 3.etapách, přes naší obec povede objížďka. Celá akce je kvůli 
probíhající opravě silnice JC-Železnice zatím o cca. 14 dnů posunuta, protože přes 
Studeňany vede objížďka pro kamiony. 
Kontejner na bioodpad za hřbitovem - žádáme občany, aby kontejner využívali pouze 
pro ukládání bioodpadu (tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, květiny..). Věnečky, či 
plastové květiny patří do popelnice umístěné na hřbitově. 

  

 
 

  



 

             

Zábavné sportovní odpoledne pro děti proběhne 1.7.2017, začátek 14:30 před 
budovu OÚ. Večer se koná zábava s kapelou Soběrazská pecka. 
Starosta dává na vědomí rozpočtové změny č.1 a č.2, které schválil. Jedná se o 
přesun mezi jednotlivými položkami rozpočtu.  
ZS Radim má povolen zkušební provoz pro skladovací sila. 
 
III) Diskuze 
P.Čmelík – přednesl připomínky k práci obecního zastupitelstva.  
Nepořádek před hasičárnou – staré lednice a větve uloženy zde cca. 3 týdny. Hasiči 
uklidí.  
Připomínka – znečištěná voda v jezírku na návsi.  
Zodpovězen dotaz, že 80000 Kč v položce kulturní památky určeno pro opravu 
křížku v remízku. Návrh na přemístění křížku do prostoru pod kapličku. 
Připomínka k tomu, že obec chce dlouhodobý pronájem od ZS Radim.  
Připomínka, že je kontejner na bioodpad moc vysoko nad terénem. K usnadnění 
přístupu do kontejneru jsou umístěny schody a palety.  
Uschlé jeřáby – komentář zastupitelstva budou nahrazeny na podzim. Lípy v prostoru 
křížku budou vykáceny a poté vysazeny nové. Spolu s tím dojde ke zmíněné výměně 
jeřábů. 
Připomínka P.Čmelík – pokácet strom, který začíná poškozovat pomník padlých. 
Stav Husova pomníka – námět na opravu.  
 
 
 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 29.06.2017 
 
 
 
 
Zapisovatel:   
 
 
 
 
Ověřovatelé:      Starosta: A. Hrabec 


