Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz
Konaného v sídle obecního úřadu dne 26.3.2008.

Zápis č. 2/2008
Zahájení 17:00 hod.
Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M., Pršala
Omluveni: Šimek, Flamberg, Čmelík
přítomno 5 občanů
Zastupitelstvo usnášeníschopné.
Starosta obce konstatoval řádné svolání zastupitelstva a jmenoval ověřovací komisi pro
ověření zápisu ve složení: Nožička M., Zikmundová A.
___________________________________________________________________________

Program:
1. 2/2008/1 Finance
2. 2/2008/2 Profesionalizace svazku obcí Brada
3. 2/2008/3 Různé
3a. Kontejner na tříděný odpad
3b. Ořezání lip
___________________________________________________________________________
Program schválen všemi hlasy.

1. 2/2008/1 Finance
Starosta informoval o zůstatku na účtu ke dni 29.2.2008, který činí 932 473Kč a přečetl
částky z došlých faktur (konkrétní částky k nahlédnutí na OÚ).

2. 2/2008/2 Profesionalizace svazku obcí Brada
Přesná finanční částka na jednoho obyvatele činí 146,50 Kč
Celková částka pro obec Soběraz tedy činí 12 306 Kč, tato částka je platná pro rok 2008.
Částka pro rok 2008 byla odhlasována.
Na příštím zastupitelstvu bude provedeno rozpočtové opatření (pohyb financí v rozpočtu)
ohledně výše uvedené částky. Podklady pro rozpočtové opatření připraví do příští schůze
finanční výbor.
p. Pršala navrhuje zařazení projektové dokumentace na vodu a kanalizaci do dotací.

3. 2/2008/3 Různé
3a. Kontejner na tříděný odpad
Vzhledem k povinnosti pořízení další nádoby na tříděný odpad přišla cenová nabídka
k zapůjčení kontejneru na PET lahve, která činí 105 Kč / měsíc.
Nabídka byla odhlasována. Kontejner bude umístěn na návsi ve spodní části obce. Plocha pod
kontejnerem bude zpevněna dlažbou.
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3b. Ořezání lip
Ořezání lip je plánováno na měsíc duben. Za tímto účelem budou osloveny firmy
s požadavkem na cenový návrh. Jednou z oslovených institucí budou TS Železnice.

Diskuze:
p. Pršala vznesl připomínky k úpravě a informacím na webových stránkách obce. Z důvodu
nepřítomnosti V. Šimka a p. Kohma nebylo řešeno.

USNESENÍ:

2. 2/2008/2 Profesionalizace svazku obcí Brada
Zastupitelstvo odhlasovalo částku 12 306 Kč na profesionalizaci svazku.
4 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti

3. 2/2008/3 Různé
3a. Kontejner na tříděný odpad
Zastupitelstvo odhlasovalo pronájem kontejneru za 105Kč / měs.
4 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti

Schůze skončena v 18:30hod

Zapsal (24.4.2008) : Nožička P.

zápis ověřil:
Nožička M. ……………………..

Zikmundová A. ……………………..

podpis starosty ……………………..

vyvěšeno ……………….………

sundáno ……………….………

vyvěšeno elektronicky ……………….………

2

