
 

             

       Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
  

 Zápis 
 ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 02/2020 

 konaného dne 29.06.2020, 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 je přítomno všech 7 členů zastupitelstva, jmenovitě A. Hrabec, V. 
Riegelová, P. Nožička, L. Hubálovský, J. Danišová, M. Nožička a ing. M. Bukovinský, 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (dle § 92 odst. 3 zákona o obcích).  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu P. Nožičku a M. Nožičku, 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) Různé  
3) Diskuze 

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

 
1) Finance 

Zůstatek běžného účtu a spořícího účtu v Komerční bance ke dni 30.5.2020 činil 
4.724.649 CZK resp. 2.894.972 CZK. Zůstatek u ČNB ke dni 29.4.2020 činil 613.132 
CZK. 
 
 
2) Různé  
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje zařazení území obce Soběraz do územní 
působnosti MAS Brána do Českého ráje, z. s. na programové období 2021 – 2027. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
 
Informace od p. starosty: 
Odprodej části obecní parcely 217 Slavičínským – nejdříve bude vyhlášen záměr 
prodeje, poté může být dotyčný pozemek odprodán. 

  

 
 

  



 

             

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
 
Stavba zázemí pro OÚ:  Vyjádření p. Štěrby – souhlasí za podmínek odprodeje části 
obecní parcely 207/1 s tím, že nejdříve bude vyhlášen záměr prodeje. Pozemek 
bude odprodán pouze za podmínky věcného břemene na akce OÚ a zároveň jeho 
neoplocování. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
 
Kompostéry: byl vyhlášen dotační program Ministerstva životního prostředí na 
pořízení kompostérů obcemi a to na tyto velikosti:  
pr. 178 cm – 2 000 l za cenu 5 566 Kč – obec zaplatí 840 Kč 
Pr. 136 cm – 1 050 l za cenu 4 658 Kč – obec zaplatí 700 Kč 
Výše dotace je 85 % 
Z důvodu přeplněnosti úložných prostor nechtějí svozové firmy bioodpad vyvážet a 
jeho likvidace nemusí být v nejbližší době možná. Vzhledem k tomu preferuje obec 
kompostování. 
Bude pořízeno 50 ks 2 000 l a 20 ks 1 050 l kompostérů, které budou přiřazeny 
k jednotlivým číslům popisným. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
 
Nákup traktůrku od firmy Seco Group za cenu 127 000 Kč včetně zvedáku – dle 
rozpočtu 
 
Kontejnery na tříděný odpad – z důvodu neudržování pořádku kolem kontejnerů a 
jejich přeplněnosti, byl vyjednán týdenní svoz do 30.9.2020 
 
Covid-19 – přípis Ministerstva zdravotnictví – připravit obce na druhou vlnu. 
 
Renovace silnice Těšín – Dřevěnice – dle informací z krajského úřadu se zatím 
počítá s termínem začátku prací na rok 2021 
 
Místní komunikace – v průběhu letošního roku bude opravena silnice kolem 
Rolcových, která byla poškozena během letošních dešťů 
 
Zastupitelstvo obce Soběraz zřizuje jednotku SDH. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
 
 
8) Diskuze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             

Zápis byl vyhotoven dne: 29.06.2020 
 
 
Zapisovatel:   
 
 
 
 
Ověřovatelé:       Starosta: A. Hrabec 


