
 

             

Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
  

 Zápis 
 ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 05/2017 

 konaného dne 27.11.2017, 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 přítomni jsou 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 7) 
jmenovitě Hrabec, Danišová, Čmelík, Kopecký, (omluveni P.Nožička, M. Nožička, 
Riegelová) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Danišová, Čmelík, 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) Rozpočtová změna č.4 
III) Prodej obecních pozemků 
IV) Různé 
V) Dizkuze 
 
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 
I) Finance 

Zůstatek běžného účtu a spořícího účtu v Komerční bance k 26.11.2017 činil            
1 683 280 Kč, resp. 2 892 801 Kč. Zůstatek u ČNB k 3.11.2017 činil 363 410 Kč. 
 
II) Rozpočtová změna č.4 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č.4, o které informoval p. 
starosta. Obsahem změny je přesun mezi čerpanými/nečerpanými položkami v rámci 
rozpočtu. 
 
Rozpočtové opatření č. 4 je přílohou tohoto zápisu. 
 
 

  

 
 

  



 

             

III) Prodej obecních pozemků 
Na řádně vyvěšený záměr prodeje obecních pozemků v areálu společnosti Mave a.s. 
se ve stanoveném termínu přihlásil jediný zájemce a to společnost Mave a.s. Cena 
obvyklá dle znaleckého odhadu je 50 Kč/m2, což při výměře pozemků > 10000 m2 
činí 516 560 Kč. 
 
P.Fořt si požadal žádost o odkup části obecního pozemku č.592/1 o výměře cca. 100 
m2. Žádost byla projednána zastupitelstvem. Na dotčenou část pozemku bude 
vyvěšen záměr prodeje. 
V rámci geometrického zaměření bylo zjištěno, že asfaltová obecní komunikace vede 
částečně po pozemcích p. Fořta. Bude řešeno dohodou o zpřesnění hranic pozemků 
mezi p. Fořtem a obcí. 
 
IV) Různé 
Zimní údržba komunikací 

Zimní údržba místních komunikací v obci bude prováděna ve stejném rozsahu jako 
v minulých letech pluhováním. V případě velkého množství sněhu bude zajištěn jeho 
úklid a odvoz mimo obec.  
Vozidla občanů musí být parkována mimo komunikace a mimo přilehlé pozemky tak, 
aby nebránila provádění zimní údržby. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje plán zimní údržby pluhováním. 
 
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 

Byly vysazeny nové stromy (náhrada za uschlé) podél cesty k seníku. 

První jednání k opravě silnice 2864 proběhlo 6.10.2017na Údržbě silnic KHK 
v Jičíně. Předmětem jednání byla křižovatka na Těšína. Tato křižovatka bude řešena 
zcela jinak, dojde i k posunu autobusové zastávky. Další části opravy komunikace 
budou projednávány se zástupci dotčených obcí následně.  

Jako každý rok proběhne setkání seniorů v hasičské klubovně. Termín bude 
upřesněn. 

Před vánoci proběhne vyplacení jednorázového příspěvku pro samostatně žijící 
seniory. 

Mikulášská besídka a nadílka pro děti se bude jako tradičně konat v hasičské 
klubovně. Termín sobota 2.12.od 17:30. 

Dokončena výměna světel veřejného osvětlení.  

Severočeské komunální služby navýšily ceny za svoz komunálního odpadu, cena se 
změnila poprvé od r. 2015. Případnou změnu četnosti svozu je třeba nahlásit během 
prosince a ledna. Ceník bude přílohou zápisu.   

Informace k územnímu plánu – v polovině prosince má být připraven 
k připomínkování. 



 

             

 
V) Diskuze 
Připomínka p.Kopecký – podnět k tomu, aby zastupitelstvo zabývalo vytvořením 
obecní vyhlášky zakazující pálení listí, větví, odpadů v obci. I přesto, že je kontejner 
na bioodpad, tak ho někteří občané nevyužívají a radši pálí.   
Komentář p. starosty – neřeší se to poprvé, několikrát se k tomu vyjádřil jako, že to 
patří na vesnici, a má být děláno ohleduplně. 
Komentář J.Čmelík – proti zákazu pálení. 
 
Dotazy pí. Kordová: zda by byla možnost instalace dodatečného světla veřejného 
osvětlení na dolní návsi. Jak bude probíhat oprava silnice 2864? Informace sdělena, 
že oprava proběhne řádově v letech 2019 - 2020. Studna na návsi – upevnit plech na 
místo, kde byl. Odpověď – bude dáno do pořádku.  
 
P.Khom - vysvětlení ke kauze pana Čmelíka st. – p.Khom pouze sepsal jeho 
připomínky, sám se umí vyjádřit, když je potřeba. 
     -  připomínka k výši pronájmu pozemků ZS Radim – jaká výměra je platná 
zda 17 ha nebo 30 ha? Výše pronájmu, nesouhlasí údajně s výsledovkou. Bude 
odpovězeno v řádném termínu. 

- volby – dle jeho názoru proběhly korektně, kauza „mailu před volbami“         
ponechána bez dalšího komentáře  
- pozitivní reakce na kontejner za hřbitovem, případně zpevnit příjezd. cestu 
 

P.Čmelík starší – dotaz proč kontejner před hřbitovem? Je to údajně kvůli zanedbání 
údržby této cesty ze strany OÚ. Odpověď OÚ: z důvoda mokra auto nevyjelo. 
Připomínka – porazit tůji, keře a břízy před hřbitovem, aby nedocházelo 
k poškozování pomníku padlým a zmizelo zákoutí pro ukládání různého odpadu. 
Připomínka – zeleň kolem kapličky není udržována.  
Připomínka – hasiči. Mají 3 stříkačky, naposledy jedna byla při zásahu v 70-tých 
letech. Z tohoto důvodu není místo v hasičárně. Neprobíhá údržba hasičárny. Jaký je 
stav činností kolem nové zbrojnice, rekonstrukce apod.? Citace ze zápisů z r. 2015 a 
2016.  
Roští na pozemku u Zdeňka Nožičky – vyřezal Grid Service (plynaři) a uklidí to. 
Nutnost připomenout jim, aby uklidili.  
  
  
Zápis byl vyhotoven dne: 27.11.2017 
 
 
Zapisovatel:   
 
 
Ověřovatelé:      Starosta: A. Hrabec 
 
 
 
Přílohy: rozpočtová změna č.4, ceník svozu kom. odpadu, plán zimní údržby 


