
 

             

Obec Soběraz 

Zastupitelstvo obce Soběraz 
 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 05/2019 
konaného dne 16.12.2019, 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 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 J. Danišovou, V. Riegelovou, 
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 
III) Rozpočtové provizorium obce na 1. čtvrtletí r. 2020 
IV) Různé 
V) 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 15.12.2019 4 265 
030 CZK, resp. 2 894 538 CZK. Zůstatek u ČNB činil k 5.12.2019 579 147 CZK. 
 
II) Rozpočtové opatření č. 4 
Rozpočtové opatření č. 4  je přílohou tohoto zápisu. Jedná se o přesun finančních 
prostředků z nečerpaných položek rozpočtu na položky vyžadující navýšení.  

 

 
Návrh usnesení: 

 

 
 

  



 

             

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočtové opatření č. 4 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0. 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
III) Rozpočtové provizorium obce na 1. čtvrtletí 2020 
Předsedající představil návrh rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku 2020. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 

2020. 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) Různé 
 
Od 1.1.2020 proběhne navýšení cen odvozu komunálního odpadu. 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje navýšení cen komunálního odpadu s tím, že 
toto navýšení bude uhrazeno z rozpočtu obce. 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

Od 1.1.2020 budou navýšeny odměny pro kronikáře a správce webových stránek a 
to na 2 500 Kč čistého. 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje navýšení odměn kronikáři a správci webových 
stránek a to na 2 500 Kč čistého. 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0. 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 
Od 1.1.2020 je obec povinna zajistit odvoz bioodpadu a oleje z domácností. Na 
bioodpad bude přistavena nádoba u hasičské zbrojnice. Odvoz na zavolání (pro 
informaci: za rok 2019 obec zaplatila za vývoz bioodadu 21 671 Kč, za rok 2018 pak 
18 326 Kč). Na olej z domácností, nádoba již je, není jasné, jakým způsobem se 
bude olej do nádoby dávat, po upřesnění informace bude nádoba přístupná. 
Dne 6.12.2019 proběhla Mikulášská nadílka v režii OÚ a SDH Soběraz, velké 
poděkování patří přátelům z Prahy, kteří ji připravili. 
Dne 18.12.2019 od 15:00 hod. proběhne posezení s důchodci, kde bude vyplacen 
příspěvek pro samostatně žijící důchodce ve výši 500 Kč. 



 

             

Komunikace Těšín – Soběraz – Radim – Dřevěnice – pan starosta informoval 
zastupitele o situaci plánované rekonstrukce této komunikace. Po schůzce s panem 
Červíčkem (krajským radním pro dopravu), která se konala na našem OÚ, bylo 
oznámeno: z důvodu nedokončeného obchvatu města Jičína se rekonstrukce 
odkládá na rok 2021.  
Během příštího roku bude instalováno světlo u zastávky, které bude napájeno 
solárními panely. 
Poděkování SDH Soběraz za sběr elektroodpadu. 
Otevřela se stavba dílen na pozemcích firmy Unikont Goup. Byla sepsána petice 
proti výstavbě. Již 9.7.2012 žádal OÚ Soběraz na stavebním úřadu, aby plocha 
s katastrálním číslem 190/2 byla vedena jako plocha určená pro zeleň. Vedení firmy 
Unikont Group žádá o schůzku se zastupitelstvem obce, ta se uskuteční v průběhu 
ledna 2020. 
Byl dosázen živý plot na hřbitově. 
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. 
 
VI) Diskuze 
VOS dokončila rekonstrukci studní v Lázních Bělohrad a provádí čerpací zkoušky, 
následně bude probíhat rekonstrukce v Mlázovicích. Poté může OÚ Soběraz dle 
dohody zažádat o připojení obce na jičínský vodovod. 
V. Riegelová ze svazku obcí Brada: změna vyhlášky o odpadech, musí proběhnout 
její schválení + musí se schválit nový řád pohřebiště 
z dotačních titulů – můžeme žádat o dotaci na komunální techniku 
Schválení paní Červové pro zajištění GDPR 
Čmelík P. – proč není uklizen hřbitov (hromady listí, některé i rozfoukáno, listí na 
cestě) – nebylo uklizeno kvůli počasí a ukončení činnosti odběratelské firmy. 
Čmelík st. – proběhla diskuze o multifunkční hale – zatím není podán projekt ani na 
stavebním úřadě a viz výše. 

 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 22.12.2018 
 
 
Přílohy:  
Rozpočtová změna č. ... 
 
Zapisovatel:   L. Hubálovský 
 
 
Ověřovatelé:  V. Riegelová    J. Danišová    
 
 
Starosta:  A. Hrabec 


