
 

             

Obec Soběraz 

Zastupitelstvo obce Soběraz 
 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 04/2020 
konaného dne 10.12.2020, 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 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7) jmenovitě 
Hrabec, P. Nožička, M. Nožička, Hubálovský, Riegelová (omluveni Danišová a 
Bukovinský), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (dle § 92 odst. 3 zákona o 
obcích).  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu M. Nožičku, P. Nožičku, 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 provizorium obce na 1. čtvrtletí r. 2021 
III) Různé 
IV) Diskuze 

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

 
I) Finance 

Zůstatek běžného účtu a spořícího účtu v Komerční bance činil k 15.12.2020 5 255 
758 CZK, resp. 2 895 406 CZK. Zůstatek u ČNB činil k 5.12.2020 804 124 CZK. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0. 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
II) Rozpočtové provizorium obce na 1. čtvrtletí 2021 
Předsedající představil návrh rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku 2021. 

 

 

 
 

  



 

             

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 

2021. 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 5, Proti 0, Zdržel se 0. 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 
 
III) Různé 
 
Od 1.1.2021 proběhne navýšení cen odvozu komunálního odpadu a to následovně: 
 
týdenní odvoz na 2 835 Kč 
14-ti denní odvoz na 1 880 Kč 
kombinovaný odvoz na 2 360 Kč 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje navýšení cen svozu komunálního odpadu. 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0. 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

Dne 5.12.2020 proběhla Mikulášská nadílka v režii OÚ a SDH Soběraz, velké 
poděkování patří všem, kteří se na zajištění této akci podíleli. 
Poděkování občanům za údržbu zeleně. 
Poděkování SDH Soběraz za sběr elektroodpadu, strojení vánočního stromečku a 
sběr železného šrotu a další akce konané tento rok. 
 
Stříhání lip na hřbitově: 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje stříhání lip na hřbitově „na palici“. 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

Nezdařila se oprava místních komunikací – vzhledem k současné epidemiologické 
situaci bude provedeno na jaře 2021. 
Zimní údržba obce bude prováděna ve stejném rozsahu jako v minulých letech 
pluhováním. 
Úklid odpadů – vzhledem k většímu množství odpadů produkovaném za současné 
situace a i většímu množství nákupů online, byl sjednán týdenní svoz plastového 
odpadu – upozornění: dle zákona se nesmí odpad ukládat vedle kontejnerů!!! 
Kontejner na bioodpad byl uklizen a znovu bude přistaven na jaře 2021. 
Proběhly rozpočtové změny číslo 2 a 3. 
Vzhledem k epidemiologické situaci bylo zrušeno každoroční setkání s důchodci.   
Starosta popřál všem občanům a chalupářům vše nejlepší do Nového roku. 



 

             

Bylo odsouhlaseno napojení na obecní komunikaci k.č. 573/1 z pozemku k.č. 225/16 
– p. Mádle. 
Starosta dal zastupitelstvu na vědomí rozpočtové opatření RO 2 a RO 3. 
Bylo odsouhlasen plán inventur. 
 
III) Diskuze 

 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 10.12.2020 
 
 
Přílohy:  
Rozpočtová změna č. 2 a 3 
 
Zapisovatel:   L. Hubálovský 
 
 
Ověřovatelé:  M. Nožička    P. Nožička    
 
 
Starosta:  A. Hrabec 


