
 

             

       Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
  

 Zápis 
 ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 03/2020 

 konaného dne 16.09.2020, 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 6 členů zastupitelstva, jmenovitě A. Hrabec, V. 
Riegelová, P. Nožička, L. Hubálovský, J. Danišová a M. Nožička (omluven ing. M. 
Bukovinský), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (dle § 92 odst. 3 zákona o 
obcích).  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu J. Danišovou 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 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 
1) Finance 

Zůstatek běžného účtu a spořícího účtu v Komerční bance ke dni 31.5.2020 činil 
4.969.033 CZK resp. 2.895.333 CZK. Zůstatek u ČNB ke dni 04.9.2020 činil 787.131 
CZK. 
 
 
2) Různé  
Odprodej části obecní parcely 218 Slavičínským 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje odprodej části pozemku č. 218 
Slavičínským za 100 Kč/m2 a kupující bude nést veškeré náklady na převod 
pozemku.  

  

 
 

  



 

             

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
 
Odprodej části obecní parcely 207/1 p. Štěrbovi 
 
Návrh usnesení: 
Pro zastupitelstvo obce Soběraz jsou navržené podmínky panem Štěrbou v 
současné době neakceptovatelné. 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0. 
 
Rozpočtová změna č.1 - viz příloha 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
 
Poděkování pořadatelům „Rozloučení s létem“ za stezku odvahy 
Poděkování SDH za úspěšnou „Posvícenskou zábavu“ 
Pozvání občanů k volbám do krajského zastupitelstva 
Dne 25.9.2020 bude možné nechat si vyčistit komíny od kominíka 
Oznámení o udělení kolaudačního souhlasu k používání přeložky Valdice – Robousy 
Během podzimu proběhne oprava komunikací. 
 
Stavba hasičské zbrojnice - volba provedení základní konstrukce: 
Zděné provedení: Pro 2, Proti 4 
Dřevěné provedení: Pro 4, Proti 2 
 
3) Diskuze 
 
V. Riegelová – opravy komunikací – prosba o co nejrychlejší provedení – velká díra 
pod kapličkou – objednána teplá obálecí směs 
M. Nožička – cesta Pod Lipinou – stále ještě není zprovozněná – bylo provedeno 
vyměření a s vlastníky pozemků nad cestou proběhne schůzka, kde se dořeší další 
postup 
 
   
Zápis byl vyhotoven dne: 16.09.2020 
 
Příloha: rozpočtová změna č. 1 
 
 
 
Zapisovatel:   
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:       Starosta: A. Hrabec 


