
 

             

      Obec Soběraz 

Zastupitelstvo obce Soběraz 
 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 06/2017 
konaného dne 12.12.2017, 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 4 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7) jmenovitě 
Hrabec, P.Nožička, Kopecký, Riegelová (omluveni Danišová, M.Nožička, Čmelík) 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu P. Nožička, Riegelová, zapisovatelem p. 
Kopeckého. 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) Rozpočtové opatření č. 5 
III) Rozpočtové provizorium obce na r. 2018 
IV) Různé 
V) Diskuze 

 
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 činil k 10.12.2017 
1.701.721 CZK, resp. 2 892 802 CZK. Zůstatek u ČNB činil k 6.12.2017 368.215 
CZK. 
 
II) Rozpočtové opatření č.5 
Rozpočtové opatření č. 5 je přílohou tohoto zápisu. Jedná se o přesun peněz 
z nečerpaných položek rozpočtu na položky vyžadující navýšení.  

 
 
 

 

 
 

  



 

             

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočtové opatření č. 5.  
 
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
III) Rozpočtové provizorium obce na rok 2018 
Předsedající představil návrh rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku 2018. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 
2018. V případě rozpočtového provizoria bude obec hradit pouze nejnutnější 
výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce a závazky vyplývající z již 
uzavřených smluv. 

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

IV) Různé 
Poděkování starosty všem občanům, kteří se starali o údržbu zeleně v obci.  
Poděkování starosty SDH Soběraz a kulturně-osvětovému spolku „Přátelé venkova“ 
z Prahy za zajištění kulturních akcí v obci (loučení s prázdninami, mikulášská 
nadílka….). 
Poděkování zastupitelům za jejich práci v zastupitelstvu.  
Starosta popřál všem občanům vše nejlepší do nového roku. 
Bylo instalováno poslední LED světlo na sloup u penzionu Prezident. Stará světla 
předána k likvidaci ve sběrném dvoře TS Jičín. 
Setkání seniorů proběhne 14.12.2017 od 15:00 v hasičské klubovně. 
Zájemci o práci pro obec (údržba zeleně, sekání trávy, apod.) budou při podpisu 
dohody o provedení práce proškoleni z bezpečnosti práce. Obecní úřad bude vést 
písemné záznamy o proškolení.  
ZS Radim uvede do původního stavu obecní cestu u remízku (termín závisí na 
počasí), kterou rozjezdili během řepné kampaně. 
Zastupitelstvo se zabývalo podnětem pí. Kordové ohledně možného zvýšení počtu 
světel na návsi. Zastupitelstvo nevidí nutnost počet světel navýšit, protože i díky 
výměně světel výbojkových za LED světla došlo ke zlepšení osvětlení zmíněného 
prostranství.  
 
V) Diskuze 
Bez příspěvků. 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 12.12.2017 
 
 
Zapisovatel:   
 
 
Ověřovatelé:      Starosta: A. Hrabec 


