
 

             

      Obec Soběraz 

Zastupitelstvo obce Soběraz 
 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 06/2018 
konaného dne 13.12.2018, 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, P. Nožička, Danišová, Hubálovský, Bukovinský, Riegelová (omluven M. 
Nožička) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (dle § 92 odst. 3 zákona o obcích).  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu P. Nožičku, ing. Bukovinského, 
zapisovatelem p. Hubálovského. 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. 4 a 5, Rozpočtový výhled na období 2019 - 2021 
III) Rozpočtové provizorium obce na 1. čtvrtletí r. 2019 
IV) Žádosti p. Ondřeje Svobody 
V) Zvýšení ceny svozu komunálního odpadu na rok 2019 
VI) Různé 
VII) Diskuze 

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

 
I) Finance 

Zůstatek běžného účtu a spořícího účtu v Komerční bance činil k 30.11.2018 2 893 
669 CZK, resp. 2 973 756 CZK. Zůstatek u ČNB činil k 5.12.2018 483 640 CZK. 
 
II) Rozpočtové opatření č. 4 a 5 a rozpočtový výhled na roky 2019 - 2021 
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. 4 a 5 a 
Rozpočtový výhled na roky 2019 – 2021.  
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0. 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
III) Rozpočtové provizorium obce na 1. Čtvrtletí 2019 
Předsedající představil návrh rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku 2019. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 

2019. 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 6, Proti 0, Zdržel se 0. 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 
IV) Žádosti p. Ondřeje Svobody 
a) p. Ondřej Svoboda podal žádost o zapsání věcného břemene na obecní pozemky 

č. 111/4; 194/6; 207/1; 541/2 a 568 z důvodu přivedení elektrické energie 
k plánované výstavbě rodinného domu. 

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

Usnesení: žádost byla schválena. 
 
b) p. Svoboda podal žádost o vytyčení příjezdové cesty na pozemku č. 111/4. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo souhlasí s vytyčením plochy pro příjezdovou cestu na pozemku 
111/4 
 

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

Usnesení bylo schváleno. 
 
 
V) Zvýšení ceny svozu komunálního odpadu na rok 2019 
Pan starosta informoval o navýšení cen svozu komunálního odpadu na rok 2019, 
ceník je součástí přílohy. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0. 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 



 

             

V) Různé 
 
Označení zastávky – bylo provedeno označení zastávky příslušnou značkou. 
Komunikace Těšín – Soběraz – Radim – Dřevěnice – pan starosta informoval 
zastupitele o situaci plánované rekonstrukce této komunikace. Je hotový projekt a 
uvolněné peníze na první etapu z Těšína do Radimi. Z důvodu plánované stavby 
obchvatu Jičína by měla být realizace provedena roku 2020. 
Byl prodán pozemek p.Štěrbovi. 
Proběhlo jednání s VOS – probíhá čištění a zkoumání vydatnosti vrtů pro město 
Jičín. Z tohoto důvodu není možné v příštích dvou letech připojovat další 
spotřebitele. 
Proběhlo zaměření pozemku 541/2 pro upřesnění odpovědnosti za možnou škodu 
způsobenou na něm vzrostlou zelení. 
Poděkování všem, kteří se starali o údržbu zeleně v obci. Poděkování SDH a 
přátelům z Prahy za zajištění kulturních akcí v obci. 
Zimní údržba obce bude prováděna ve stejném rozsahu jako v minulých letech 
pluhováním. 
Starosta popřál všem občanům vše nejlepší do Nového roku. 
Proběhne posezení s důchodci v klubovně SDH dne 15.12.2018 od 15:00. 
 
VI) Diskuze 
Bez diskuze.  
 

 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 13.12.2018 
 
 
 
Přílohy:  
Rozpočtová změna č. 5. 
Navýšení cen svozu komunálního odpadu 
 
 
 
Zapisovatel:   L. Hubálovský 
 
 
 
Ověřovatelé:  M. Bukovinský    P. Nožička    
 
 
 
Starosta:  A. Hrabec 
 


