
 

             

       Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
  

 Zápis 
 ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 01/2020 

 konaného dne 29.04.2020, 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 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7) jmenovitě A. 
Hrabec, V. Riegelová, P. Nožička, L. Hubálovský a J. Danišová (omluveni M. 
Nožička, ing. M. Bukovinský), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (dle § 92 
odst. 3 zákona o obcích).  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu V. Riegelovou, J. Danišovou, 
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 2019 
3) Schválení účetní uzávěrky za rok 2019 
4) Rozpočet na rok 2020 
5) Zvýšení částky rozhodované starostou bez schválení zastupitelstvem 
6) Odměny 
7) Různé  
8) Diskuze 

 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 
1) Finance 

Zůstatek běžného účtu a spořícího účtu v Komerční bance k 29.4.2020 činil 
4.725.846 CZK resp. 2.894.972 CZK. Zůstatek u ČNB k 29.4.2020 činil 601.803 
CZK. 
 
2) Závěrečný účet obce za r. 2019, účetní závěrka za r. 2019, zpráva o 
přezkoumání hospodaření obce za r. 2019 

  

 
 

  



 

             

Návrh závěrečného účtu obce za r. 2019 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. 2019 
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 2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením bez výhrad. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
3) Schválení účetní uzávěrky za rok 2019 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje účetní závěrku za r. 2019 a převod výsledku hospodaření ve výši 
1.333.986.40 Kč (zisk) z účtu 431 na 432.  
 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.  
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
4) Rozpočet na rok 2020 
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 rok 2020 
v odvětvovém členění jako přebytkový a to ve výši příjmů 2.140.000 CZK a 
výdajů ve výši 2.048.790 CZK.  
 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
5) Zvýšení částky rozhodované starostou bez schválení zastupitelstvem 
Předsedající navrhl navýšit částku bez schválení zastupitelstva, na částku 250.000 
Kč. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje zvýšení částky rozhodované starostou 
bez schválení zastupitelstvem na částku 250.000 Kč 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
 



 

             

6) Odměny 
Navýšení odměn členů zastupitelstva.  
Předsedající navrhl toto navýšení: 
 
Člen zastupitelstva z  400 Kč na 1 000 Kč výsledek: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 1. 
Předseda výboru z 900 Kč na 1 500 Kč výsledek: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Místostarosta z 5 200 Kč na 6 000 Kč výsledek: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 1. 
Účetní z 3 500 Kč na 4 000 Kč výsledek: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 1. 
 
Odměny byly navýšeny s účinností ode dne 1.5.2020.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje navýšení odměn. 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
 
7) Různé  
Informace od p. starosty: 
Poděkování Martině Danišové a Lukáši Hubálovskému za pomoc v době 
koronavirové krize. 
Poděkování Katce Nožičkové a Monice Danišové za pomoc při výdeji desinfekce 
Anticovid. 
Bioodpad – hnědá nádoba na bioodpad je uložena do hasičské zbrojnice, místo ní je 
připraven kontejner u hřbitova – opětovně bude přistaven dne 1.11.2020.  
Znovu žádáme občany, ab do kontejneru neházeli žádné větve, ani drcené!!! 
Nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad – žádáme občany, aby do kontejnerů 
sešlapávali a co nejvíce zmenšovali objem vhazovaných předmětů a udržovali kolem 
kontejnerů pořádek!!! 
Proběhlo čištění 3 studen, výměna skruže u studny pod Nožičkovými v ceně 31 000 
Kč, zde bude doplněna pásovina znemožňující její otevření nepovolanou osobou. 
Dne 17.5.2020 proběhne sběr nebezpečného odpadu od 12.45 do 12.55 hod. 
Paní V. Riegelová byla pověřena zastupováním obce Soběraz při jednáních v MAS – 
svazku obcí Brada. 
Schválení příspěvku 3 000 Kč pro Oblastní charitu Jičín k poskytování služeb pro 
nemohoucí občany – výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 
 
8) Diskuze 
Během roku bude přistaven kontejner na směsný odpad jak v dolní, tak v horní části  
obce. 
Proběhlo jednání ohledně projektu vodovodu pro obec. V nejbližších dnech proběhne 
jednání s VOS Jičín, kde bude požadováno písemné vyjádření k možnosti připojení 
na její vodovodní řád, poté proběhne výběrové řízení na zpracování výkresové 
dokumentace. 
V průběhu roku proběhnou nejnutnější opravy místních komunikací. 
Zastupitelstvo požádalo pana starostu o vznesení dotazu na kraj ohledně realizace 
opravy silnice Těšín – Soběraz – Radim – Dřevěnice 
 



 

             

 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 29.04.2020 
 
 
 
Příloha: schválený rozpočet na r. 2020 
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. 
 
 
 
Zapisovatel:   
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:       Starosta: A. Hrabec 


