
 

             

       Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
  

 Zápis 
 ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 01/2021 

 konaného dne 27.04.2021, 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 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7) jmenovitě A. 
Hrabec, V. Riegelová, P. Nožička, L. Hubálovský, J. Danišová, 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, 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) Závěrečný účet za rok 2020 
3) Schválení účetní uzávěrky za rok 2020 
4) Rozpočet na rok 2021 
5) Různé  
6) 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 k 27.4.2021 činil 
5.549.530 CZK resp. 2.895.841 CZK. Zůstatek u ČNB k 27.4.2021 činil 831.995 
CZK. 
 
2) Závěrečný účet obce za r. 2020, účetní závěrka za r. 2020, zpráva o 
přezkoumání hospodaření obce za r. 2020 
Návrh závěrečného účtu obce za r. 2020 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. 2020 
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 2020 s vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením bez výhrad. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
3) Schválení účetní uzávěrky za rok 2020 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje účetní závěrku za r. 2020 a převod výsledku hospodaření ve výši 
1.045.350.36 Kč (zisk) z účtu 431 na 432.  
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.  
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
4) Rozpočet na rok 2021 
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na elektronické i kamenné úřední desce. 
Předsedající seznámil přítomné s hlavními položkami rozpočtu. Rozpočet je v příloze 
tohoto zápisu. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočet obce na rok 2021 
v odvětvovém členění jako přebytkový a to ve výši příjmů 2.047.630 CZK a 
výdajů ve výši 2.017.280 CZK.  
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
5) Různé  
Informace od p. starosty: 
Bioodpad – hnědá nádoba na bioodpad je uložena do hasičské zbrojnice, místo ní je 
připraven kontejner u hřbitova – opětovně bude přistaven dne 1.11.2021.  
Znovu žádáme občany, aby do kontejneru neházeli žádné větve, ani drcené!!! 
Voda – proběhlo jednání na VOS Jičín a.s. s příslibem připojení na jejich vodovod. 
Velkoobjemový kontejner na hřbitově – přesunut na hřbitov z důvodu vhazování 
plastů a jiných odpadů, nejen ze hřbitova. 
Byly zakoupeny respirátory a rozdány občanům za celkovou cenu 16 496 Kč.  
Poděkování občanům za účast při úklidu obce a hasičům za úklid elektroodpadu. 
Od 31.5.2021 bude probíhat oprava komunikace III/2864 z Těšína do Radimi. V první 
fázi bude uzavřena komunikace v úseku Těšín - začátek Soběrazi, poté Soběraz a 
dále Radim. 



 

             

S dotčenými orgány budeme komunikovat druhou fázi uzavírky, aby byl umožněn 
průjezd staveništěm pro občany obce a případný zásah složek záchranného 
systému. 
Bude diskutována i náhradní trasa autobusové dopravy a včas vyvěšena. 
Dne 22.4.2021 proběhlo zaměření hranic pozemků parcelní čísla 592/1, 51 a 92. 
Z důvodu zjištěných nesrovnalostí čekáme na právní posouzení dalšího postupu.  
Zimní údržba silnic byla vyčíslena Zemědělskou společností Radim a.s. na 8 220 Kč. 
Mostek pod Bukovinskými – bude požadována oprava mostku panem Klouzou, 
z důvodu jeho poničení při nájezdu na pole a požadováno vrácení do původního 
stavu. 
Remízek – bude požadováno uvedení cest do původního stavu panem Řezaninou 
z důvodu vyježdění kolejí. 
 
6) Diskuze 
Během roku bude přistaven kontejner na směsný odpad jak v dolní, tak v horní části  
obce. 
Upozorňujeme občany na nutnost uhradit poplatky za hroby a svoz komunálního 
odpadu do 30.6.2021!!! 
Žádáme občany o ohleduplnou jízdu naší obcí, množí se stížnosti na rychlou a 
nebezpečnou jízdu. 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 27.04.2021 
 
 
 
Příloha: schválený rozpočet na r. 2021 
 
 
 
Zapisovatel:   
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:       Starosta: A. Hrabec 


