
 

             

Obec Soběraz 

Zastupitelstvo obce Soběraz 
 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 04/2019 
konaného dne 14.11.2019, 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 je přítomno všech 7 členů zastupitelstva, jmenovitě Hrabec, P. 
Nožička, Danišová, Hubálovský, Ing. Bukovinský, Riegelová, M. Nožička takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné (dle § 92 odst. 3 zákona o obcích).  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Danišovou, 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) Různé 
III) Diskuze 

 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0. 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 
I) Finance 

Zůstatek běžného účtu a spořícího účtu v Komerční bance činil k 13.11.2019 4 213 
038 CZK, resp. 2 894 537 CZK. Zůstatek u ČNB činil k 1.11.2019 568 257 CZK. 
 
II) Různé 
 
Pan starosta informoval zastupitelstvo o setkání starostů Královéhradeckého kraje, 
kde se byly řešeny i dotace – program obnovy venkova. Pověřil Ing. Bukovinského 
prověřením možnosti dotací na nákup traktůrku na údržbu zeleně. 
Bio odpad – končí Obora Sedličky, nutnost nalezení jiné možnosti odvozu bio 
odpadu, což vyžaduje od nového roku i zákon – nabídka firmy Marius Pedersen 
Nádoba na kuchyňský olej – bude umístěna u hasičské zbrojnice  
Poděkování všem, kteří se starali o údržbu zeleně v obci i na hřbitově.  
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. 
Program na prosinec 2019: posezení s důchodci v klubovně SDH – termín bude 
upřesněn, dále proběhne Mikulášská nadílka dne 6.12.2019 od 18.30 hod. 
 
VI) Diskuze 
Bez diskuze.  
 

 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 14.11.2019 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatel:   L. Hubálovský 
 
 
 
Ověřovatelé:  Ing. M. Bukovinský    Danišová   
 
 
 
Starosta:  A. Hrabec 
 


