
 

             

       Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
  

 Zápis 
 ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 02/2021 

 konaného dne 29.06.2021 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 J. Danišovou a P. 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 29.6.2021 činil 
5.794.440 CZK resp. 2.895.841 CZK. Zůstatek u ČNB ke dni 27.4.2021 činil 843.773 
CZK. 
 
2) Různé  
Informace od p. starosty: 
Vodovod – v průběhu července budou osobně kontaktováni majitelé nemovitostí v 
katastru obce, aby vyjádřili své stanovisko k připojení jejich nemovitosti k obecnímu 
vodovodu. Nezastižení vlastníci budou vyzváni písemně. 
Současně upozorňujeme na povinnost označení nemovitosti číslem popisným! 
Hasičská zbrojnice – bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele materiálu na 
stavbu. Podmínky budou včas zveřejněny. 

  
 
 

  



 

             

Dětský den – dne 3.7.2021 od 14:00 proběhne „Zábavné sportovní odpoledne pro 
děti“, na které obec přispěje maximální částkou 5 000 Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
 
Byl vyčištěn příkop k remízku, dále bylo zakoupeno ochranné pletivo na stromky, které 
bude v nejbližší době instalováno. 
Kontejner na papír – žádáme OSVČ, nevhazujte odpad z podnikatelské činnosti do 
kontejnerů!!! 
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši 15 000 Kč obci Hrušky na Břeclavsku na 
likvidaci škod po tornádu. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
 
3) Diskuze 
Do dne 2.10.2021 budou dodány kompostéry, které poté budou distribuovány 
jednotlivým vlastníkům nemovitostí. 
p. Riegelová upozornila na nebezpečí hromadění věcí na návsi a to z důvodu možného 
poškození podpovrchové kanalizace (propadnutí a zanesení), tak i možného úniku 
provozních kapalin zaparkovaných aut do obecních studní. 
Zastupitelstvo žádá p. Řezaninu o odstranění skládky a p. Wihana o odsun aut 
z obecního pozemku. 
Ode dne 1.8.2021 bude automaticky vymáhána částka za zábor obecního majetku! 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 29.06.2021 
 
 
 
 
 
Zapisovatel:  L. Hubálovský 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: J. Danišová     Starosta: A. Hrabec 
 
 
  P. Nožička 


