
 

             

       Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
  

 Zápis 
 ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 04/2021 

 konaného dne 9.12.2021 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 je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7) jmenovitě A. Hrabec, V. 
Riegelová, P. Nožička, L. Hubálovský, J. Danišová, (omluveni 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 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) Rozpočtové provizorium 
3) Střednědobý výhled rozpočtový obce na roky 2023-2025 
4) Různé  
5) Diskuze 

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

 
1) Finance 

Zůstatek běžného účtu a spořícího účtu v Komerční bance ke dni 8.12.2021 činil 
5.790.264 CZK resp. 2.896.275 CZK. Zůstatek u ČNB ke dni 5.12.2021 činil 927.892 
CZK. 
 
2) Rozpočtové provizorium 
Předsedající představil návrh rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku 2022. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 
2022. 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. 
 
3) Střednědobý výhled obce na roky 2023-2025 
Předsedající seznámil přítomné se střednědobým výhledem obce na roky 2023-2025 
– viz příloha 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0. 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
4) Různé  
Rozpočtová změna č. 2 – viz příloha 
Zastupitelstvo obce Soběraz schválilo Rozpočtovou změnu č. 2. 
Pro:5, Proti 0, Zdrželi se: 0 
 
Od 1.1.2022 proběhne navýšení cen odvozu komunálního odpadu a to následovně: 
 
týdenní odvoz na 2 950 Kč – navýšení o 81 Kč 
14-ti denní odvoz na 1 950 Kč – navýšení o 51 Kč 
kombinovaný odvoz na 2 450 Kč – navýšení o 64 Kč 
Cena pytlů zůstává stejná 70 Kč 
 
Případné změny svozu se budou od roku 2022 konat čtvrtletně. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje navýšení cen svozu komunálního odpadu. 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0. 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Dopis od Markéty Čmelíkové: 
Termíny pro dokončení ÚP Soběraz – bude zaslán požadavek paní Žďárské o zaslání 
termínů dokončení projektové dokumentace a přibližného termínu veřejného 
projednání 
Zeleň na parcele 190/2 – byl vznešen dotaz na firmu ABM Technology a na RNDr. 
Smolíkovou ohledně dalšího postupu rekultivace pozemku 
 
Informace od p. starosty: 
Solární osvětlení u zastávky zajistil p. Nosek. 
Poděkování všem, kteří zajišťovali péči o zeleň v obci, dále hasičům za sběr 
elektroodpadu, Mikulášskou nadílku a zastupitelům za chod obce 
Zimní údržba obce bude prováděna ve stejném rozsahu jako v minulých letech 
pluhováním. 
Vzhledem k epidemiologické situaci bylo zrušeno každoroční setkání s důchodci.   
Starosta popřál všem občanům a chalupářům vše nejlepší do Nového roku. 
 



 

             

Příspěvek samostatně žijícím důchodcům 500 Kč. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0. 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Odpad na papír – po Novém roce bude vyvoláno jednání s místními podnikateli 
z důvodu neustálého zaplnění kontejneru papíry z podnikatelské činnosti. 
Kontejner na bioodpad – znovu upozorňujeme, že je třeba řádně třídit, hrozí 
neodebírání odpadu svozovou firmou!!! Věnce do kontejneru nepatří!!! 
Nové značení opravené komunikace – je zpracováno, čeká se na vyjádření Policie ČR 
Bylo opraveno pouliční osvětlení u hřbitova. 
 
5) Diskuze 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 13.12.2021 
 
 
 
 
 
Zapisovatel:  L. Hubálovský 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: V. Riegelová     Starosta: A. Hrabec 
 
 
  P. Nožička 


