
 

             

       Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
  

 Zápis 
 ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 01/2019 

 konaného dne 26.03.2019, 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 A. 
Hrabec, M. Nožička, V. Riegelová, P. Nožička, L. Hubálovský, ing. M. Bukovinský 
(omluvena J. Danišová) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (dle § 92 odst. 3 
zákona o obcích).  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu M. Nožičku, ing. M. Bukovinského, 
zapisovatelem  L. Hubálovského. 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) Závěrečný účet za rok 2018 
3) Rozpočet na rok 2019  
4) Veřejnoprávní smlouva 
5) Prodej obecního pozemku  
6) Kontejner na bioodpad 
7) Navýšení mzdy účetní p. Danišové 
8) Různé  
9) 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 31.12.2018 činil 
3.154.301 CZK resp. 2.873.742 CZK. Zůstatek u ČNB k 31.12.2018 činil 484.866 
CZK. 
 
2) Závěrečný účet obce za r. 2018, účetní závěrka za r. 2018, zpráva o 
přezkoumání hospodaření obce za r. 2018 

  

 
 

  



 

             

Návrh závěrečného účtu obce za r. 2018 včetně všech příslušných příloh byl 
zveřejněn na elektronické i kamenné úřední desce 15 dnů před schválením v ZO. 
Starosta seznámil přítomné se zprávou z auditu hospodaření obce za r. 2018 
vykonané Krajským úřadem. Výsledek přezkoumání – nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením bez výhrad. 
ZO schvaluje účetní závěrku za r. 2018 a převod výsledku hospodaření ve výši 
1.383.193.15 Kč (zisk) z účtu 431 na 432. 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
3) Rozpočet na r.2019 
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na elektronické i kamenné úřední desce. 
Předsedající seznámil přítomné s hlavními položkami rozpočtu. Rozpočet je 
v příloze. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočet obce na r. 2019 v odvětvovém 
členění jako přebytkový a to ve výši příjmů 1.949.400 CZK a výdajů ve výši 
1.502.290 CZK.  
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
4)Veřejnoprávní smlouva 
Předsedající navrhl znovu uzavřít veřejnoprávní smlouvu s městem Jičínem o 
zastupování ve věcech přestupků. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
s městem Jičínem. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
 
5) Prodej obecního pozemku 
Na řádně vyvěšený záměr prodeje obecního pozemku č. 110/10 již dříve oploceného 
Svobodovými. Cena obvyklá je 100 Kč/m2, což při výměře pozemku 30 m2 činí 3 000 
Kč. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje prodej pozemku parcelní č. 110/10 
zapsaného na LV č. 10001 v katastrálním území Soběraz p. Svobodové,  za 



 

             

cenu obvyklou ve výši 3 000 Kč. Kupující ponese veškeré náklady spojené 
s prodejem pozemku. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením 
smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
6) Kontejner na bioodpad 
5.4.2019 bude přistaven kontejner na bioodpad na obvyklém místě za hřbitovem. 
Nově se do kontejneru mohou dávat pouze drcené větve, bude upřesněno cedulí 
přímo na kontejneru.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje přistavení kontejneru na bioodpad. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
7) Navýšení mzdy pro účetní p. Danišové 
Pan starosta navrhl navýšení mzdy p. Danišové o 1 000 Kč měsíčně z důvodu 
nenavyšování mzdy v průběhu posledních 15 let. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje navýšení mzdy p. Danišové o 1 000 Kč 
měsíčně a to od 1.4.2019. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
8) Různé  
Informace od p. starosty – obec se začíná zabývat problematikou zhoršujícího se 
stavu vody z důvodu sucha. V příštích měsících se sejde se zástupci firem 
zabývajících se dotacemi ve vodohospodářské oblasti. 
 
9) Diskuze 
 
 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 26.03.2019 
 
 
 
Příloha: schválený rozpočet na r. 2019 
 
 
 



 

             

 
Zapisovatel:   
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:       Starosta: A. Hrabec 


