
 

             

       Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
  

 Zápis 
 ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 03/2021 

 konaného dne 22.09.2021 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 M. Nožičku 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 31.8.2021 činil 
5.963.954 CZK resp. 2.896202 CZK. Zůstatek u ČNB ke dni 27.4.2021 činil 909.301 
CZK. 
 
2) Různé  
Rozpočtová změna č. 1 – kompostéry – viz příloha 
Zastupitelstvo obce Soběraz schválilo Rozpočtovou změnu č. 1. 
Pro:7, Proti 0, Zdrželi se: 0 
 
Žádost o dar na poskytování sociální služby v naší obci od Oblastní charity Jičín ve 
výši 6 000 Kč. 
Zastupitelstvo obce Soběraz schválilo Žádost o dar na poskytování sociální služby 
v naší obci od Oblastní charity Jičín. 

  
 
 

  



 

             

Pro:7, Proti 0, Zdrželi se: 0 
 
Dopis od Jana Čmelíka ve věci opětovné žádosti o zprůjezdnění obecní cesty 
v katastrálním území Soběraz p.č. 565, pod Lipinou: 
1. Již několikrát bylo projednáváno obecním úřadem, ale zatím nedošlo k nápravě.  
2. Cesta již byla 2x vyměřena, v současné době jsou již kolíky poškozeny a nelze určit 
přesnou hranici.  
3. Požadavek na stanovení termínu nápravy. 
4. Mělo proběhnout kácení náletových dřevin, ve skutečnosti se tak nestalo. 
Vyjádření: Dne 29.9.2021 od 16:00 hod proběhla obhlídka aktuálního stavu této cesty 
členy zastupitelstva s majitelem sousedního pozemku Janem Čmelíkem, a byl 
dohodnut postup nápravy této situace. 
 
Dopis od Markéty Čmelíkové ve věci Ochranné zeleně v Soběrazi na p.č. 190/2. 
1. Zveřejnění výsledků z jednání mezi zástupci obce – p. Hrabcem, RNDr. Smolíkovou 
– MÚ Jičín, odbor ŽP a M. Dvořákem – zastupujícím ABM Technology s.r.o. 
2. Který ze zastupitelů obce bude kontrolovat a komunikovat s firmou ABM Technology 
s.r.o. na dodržení požadavků a termínů vyplívajících z místního šetření ze dne 
6.9.2021. 
3. Veřejné seznámení s každou projednanou skutečností týkající se ochranné zeleně 
na pozemku 190/2. 
Vyjádření: Zveřejnění výsledků z jednání – viz příloha 
Jakékoli další skutečnosti budou vyvěšovány na úřední desce i elektronicky. 
p. Hrabec bude dohlížet na dodržování požadavků z výše uvedeného jednání a 
komunikovat firmou ABM Technology s.r.o.  
 
Informace od p. starosty: 
Solární osvětlení u zastávky zajistí p. Nosek. 
Poděkování Všem, kteří zajišťovali a zúčastnili se všech akcí konaných v červenci a 
srpnu, konkrétně dětského dnu, Rozloučení s létem a rozvozu kompostérů. 
Ukončení rekonstrukce silnice: 
Značení omezení tonáže – nebylo v projektu – proběhlo jednání s ing. Brandejsem, 
ing. Víchem a starosty obcí Železnice, Radimi, Dřevěnice a Soběrazi a bude poslána 
žádost na odbor dopravy v Jičíně, aby bylo dodatečně provedeno. 
Žádost od paní Vojtkové na prodloužení kanalizace až pod jejich příjezdovou cestu – 
bude provedeno v rámci budování vodovodu. 
Cesta u p. Kordy – po konzultaci na katastrálním úřadě v Jičíně bylo zjištěny 
následující skutečnosti: Pevné body jsou pouze vrchní a spodní, bod u zítky 
nesouhlasí se zaměřením, bohužel na odsouhlasení tohoto bodu musí být souhlas 
obou stran, který bohužel není – bude proveden právní rozbor. 
Kanály u hřbitova a v zatáčce u obecního úřadu – bude podán požadavek na jejich 
úpravu. 
3) Diskuze 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 29.09.2021 
 
 



 

             

 
 
 
Zapisovatel:  L. Hubálovský 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: M. Nožička     Starosta: A. Hrabec 
 
 
  P. Nožička 


