
 

             

Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 04/2017 

konaného dne 20.09.2017, 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, Danišová, M.Nožička, Riegelová (omluven Kopecký), takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Riegelová, Čmelík, zapisovatelem  
Danišová. 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 18.09.2017 činil            
1 739 681 Kč, resp. 2 892 729 Kč. Zůstatek u ČNB k 31.08.2017 činil 330 518,67 Kč. 

 
II) Různé 
Rozpočtová změna č.3 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č.3, o které informoval p. 
starosta. Obsahem změny je přesun mezi čerpanými/nečerpanými položkami v rámci 
rozpočtu. 
 
Poděkování p.starosty organizátorům a všem dalším, kteří se podíleli na sjezdu 
rodáků obce Soběraz; poděkování organizátorům akce „loučení s prázdninami“. Dále 
starosta poděkoval p. Riegelovi za opravu lavičky v autobusové čekárně.   
 

 

 
 

  



 

             

Informace k veřejné zeleni v obci 
V rámci opravy sochy „u křížku“ je plánováno pokácení starých lip a jejich nahrazení 
vysazením nových stromů.  
P. starosta objedná  u Technických služeb Jičín ořezání lip na hřbitově a u kapličky 
vč. následného nadrcení ořezaných větví a úklidu. 
Odpady 
Upozornění – do bioodpadu nepatří celé větve. Větve musí být nadrceny příp. 
rozstříhané na malé kousky. V případě nedodržení hrozí, že nebudou přijaty jako 
bioodpad a budou muset být vyvezeny do komunálního odpadu. 
15.října 12:45-12:55 u obecního úřadu proběhne sběr nebezpečných odpadů. 
Stavební akce v obci 
Proběhlo výsprava výtluků na místních komunikacích. Na cestu k čp 3 a v „uličce“ byl 
v celé šíři položena studená frézovaná směs.   
Oprava sochy u křížku a pomníku na hřbitově je těsně před dokončením. P. sochař 
zpracuje nabídku na opravu sochy J. Husa před hřbitovem a pomníku padlým.  
Silnice Těšín-Radim 2864 
20.9. navštívil Soběraz první náměstek hejtmana p.Červíček. Informoval starostu o 
přípravě projektu na opravu zmíněné komunikace. Pro splnění platných norem, musí 
být komunikace o 2 m rozšířena v rámci této opravy. KHK si zajistí odkup pozemků 
pro realizaci této opravy. Zároveň nás p. náměstek upozornil na nutnost si předem 
vyžádat prostupy pro inženýrské sítě – např. chráničku pro pozdější vodovod. 
Starosta a místostarosta si sjednají schůzku na cestmistroství Jičín, kde budou tyto 
věci detailněji projednány a vyžádány.   
Pozemky 
P.Fořt si požadal žádost o odkup části obecního pozemku č.592/1 o výměře cca. 100 
m2. Žádost bude projednána zastupitelstvem. 
Mave a.s. podalo žádost o odkup pozemků ve vlastnictví obce v areálu společnosti. 
Na dotčené pozemky bude vyvěšen záměr prodeje. 
 
 
III) Diskuze 
Podněty J.Čmelík – uschlé jeřáby podél cesty k seníku nahradit.  Péči o zeleň v obci 
zajistit smluvně v pravidelných termínech na rok 2018.  
Připomínka P. Čmelík – dle jeho názoru obsahoval dopis p. starosty p. J.Čmelíkovi 
staršímu pravopisné chyby. Dále upozornil na nutnost uklidit věnec u pomníku 
padlým.  
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 20.09.2017 

 
 
Zapisovatel:   
 
 
 
 
Ověřovatelé:      Starosta: A. Hrabec 
 


