
 

             

       Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
  

 Zápis 
 ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 03/2018 

 konaného dne 21.05.2018, 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, M.Nožička, Riegelová, Danišová, Kopecký, P.Nožička, (omluven J.Čmelík) 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Danišová, Riegelová, 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: 

 
1) Finance 
2) Prodej obecních pozemků 
3) Různé  
4) Diskuze 

 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 
1) Finance 

Zůstatek běžného účtu a spořícího účtu v Komerční bance k 18.05.2018 činil 
2.005.197 CZK resp. 2.893.235 CZK. Zůstatek u ČNB k 18.05.2018 činil 416.512 
CZK. 
 
2) Prodej obecních pozemků 
Předsedající informoval přítomné o pozemcích, kterých se prodej týká.   
   
Na řádně vyvěšený záměr prodeje obecního pozemku č. 207/3 se ve stanoveném 
termínu přihlásil jediný zájemce a to společnost ZS Radim a.s. Cena prodejní byla 
stanovena na 250 Kč/m2, což při výměře pozemku 4 m2 činí 1.000 Kč. 

  

 
 

  



 

             

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje prodej pozemku parcelní č. 207/3 v 
katastrálním území Soběraz společnosti ZS Radim a.s. za cenu ve výši 1.000 
Kč. Kupující ponese náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
Na řádně vyvěšený záměr prodeje obecního pozemku č. 207/4 se ve stanoveném 
termínu přihlásil jediný zájemce a to p.Štěrba. Cena prodejní byla stanovena na 
31.624 Kč, která je složena z ceny za pozemek (118 m2 x 250 Kč/ m2 = 29.500 Kč) a 
z ceny za ovocný strom na tomto pozemku (2.124 Kč).   

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje prodej pozemku parcelní č. 207/4 v 
katastrálním území Soběraz p. Štěrbovi za cenu ve výši 31.624 Kč. Kupující 
ponese náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo 
obce pověřuje starostu uzavřením smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
3) Různé  
Obec Soběraz řádně vyvěsila záměr koupě pozemku parcelní č. 209/6.  
Výměra pozemku činí 30 m2.  Kupní cena byla stanovena na 250 Kč/m2, což při 
výměře pozemku 30 m2 činí 7.500 Kč. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje koupi pozemku parcelní č. 209/6 v 
katastrálním území Soběraz za cenu ve výši 7.500 Kč. Obec ponese náklady 
spojené s vkladem do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu uzavřením smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
V souvislosti se zákonem GDPR obec Soběraz musí mít „Pověřence pro ochranu 
osobních údajů“. Obec Soběraz si tuto službu zajistila dohodou o provedení práce 
s pí. Červovou. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje poskytování služby Pověřence pro 
ochranu osobních údajů pí. Červovou. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
uzavřením dohody o provedení práce. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 



 

             

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
Pro zajištění pořádku na hřbitově a především na prostranství za hřbitovem obec 
zajistila kontejner 1100 l na hřbitovní odpad – věnce, svícny, umělé květiny apod. - 
tedy pro odpad, který z důvodu příměsí (dráty, plasty, sklo..)  NELZE považovat za 
bioodpad. Kontejner bude vyvážen „na objednávku“ po jeho zaplnění. Žádáme 
občany o dodržování třídění odpadu. 
 
4) Diskuze 
Poděkování starosty SDH Soběraz za uspořádání okrskové soutěže v hasičské 
štafetě a útoku. Vzhledem k počasí se konal pouze hasičský útok.  
SDH Soběraz ve spolupráci s obecním úřadem pořádá dne 14.7.2018 Dětské 
sportovní odpoledne. 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 21.05.2018 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatel:   
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:       Starosta: A. Hrabec 


