Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz
Konaného v sídle obecního úřadu dne 30.6.2008.

Zápis č. 3/2008
Zahájení 17:00 hod.
Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M., Pršala, Čmelík, Šimek
Omluveni: Flamberg (dodatečně)
přítomno 9 občanů
Zastupitelstvo usnášeníschopné.
Starosta obce konstatoval řádné svolání zastupitelstva a jmenoval ověřovací komisi pro
ověření zápisu ve složení: Nožička M., Čmelík.
Zapisovatel: Šimek
___________________________________________________________________________

Program:
1. 3/2008/1 Finance
2. 3/2008/2 Zpráva hospodaření obce za rok 2007
2a. Kontrola hospodaření obce za rok 2007
2b. Závěrečný účet obce za rok 2007
3. 3/2008/3 Různé
3a. Prodej pozemků ZS Radim
3b. Prodej pozemků MAVE a.s., příp. vyměření nájmu na rok 2008
3c. Voda a kanalizace
3d. Odprodej akcií České spořitelny
3e. Nabídka zřízení rozhlasu
3f. Zeleň v obci
Diskuze
___________________________________________________________________________
Program schválen všemi hlasy.

1. 3/2008/1 Finance
Starosta informoval o zůstatku na účtu ke dni 31.5.2008, který činí 1 030 633Kč a přečetl
částky z došlých faktur (konkrétní částky k nahlédnutí na OÚ).
p. Pršala navrhl svolávat častěji finanční kontroly a po každé kontrole informovat o výsledku
na veřejných schůzích.

2. 3/2008/2 Zpráva hospodaření obce za rok 2007
2a. Kontrola hospodaření obce za rok 2007
Starosta informoval o obsahu zprávy z kontroly hospodaření obce za rok 2007, která byla
před schůzí řádně vyvěšena. Informoval o nedostatcích, jimiž bylo brzké zaslání vyjádření ke
kontrole hospodaření obce za rok 2006. Kontrola dále navrhla častější svolávání finančních
kontrol.
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Finanční kontroly budou svolávány častěji.

2b. Závěrečný účet obce za rok 2007
pí Zikmundová informovala o veškerých příjmech a výdajích obce za rok 2007. (konkrétní
částky k nahlédnutí na OÚ).
Objem výdajů : 844 408,- Příjmy: 1 681 317,Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007,
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 s výhradou a
k nedostatkům uvedeným ve zprávě přijalo opatření.

3. 3/2008/3 Různé
3a. Prodej pozemků ZS Radim
Nejednáno - přesunuto na některou z následujících schůzi.

3b. Prodej pozemků MAVE a.s., příp. vyměření nájmu na rok 2008
Společnost MAVE se doposud nevyjádřila k případné koupi pozemků od obce, na kterých
hospodaří. Po MAVE bude požadováno vyjádření k nabídnutým pozemkům. p. Pršala
upřesnil na nutnost rozlišovat nabízené pozemky dle typů (orná půda…) a na příští pracovní
poradu požaduje přinést aktuální výpis z katastru nemovitostí.

3c. Voda a kanalizace
Vzhledem k absenci pana Flamberga se o tomto bodě nejednalo.
p. Pršala poukázal na nedostatky ohledně řešení kanalizace a na celkovou neinformovanost
občanů.
p. Hrabec potvrdil, že se z titulu starosty bude maximálně snažit o úspěšné dokončení
kanalizace a vody v obci.
Po telefonickém rozhovoru s p. Flambergem byla na 2.6. 2008 svolána zvláštní pracovní
porada zastupitelů týkající se vodovodu a kanalizace v obci.

3d. Odprodej akcií České spořitelny
Starosta informoval o možnosti odprodeji akcií České spořitelně. Obec vlastní 200 akcií.
Nabízená cena za akcii je 500Kč. Akcie budou prodány pouze v případě, až bude zjištěna
jejich aktuální tržní hodnota.

3e. Nabídka zřízení rozhlasu
Starosta informoval o příchozí nabídce na zřízení rozhlasu v obci. Bylo konstatováno, že
rozhlas není potřeba a že v současnosti jsou finance potřebné na důležitější projekty.

3f. Zeleň v obci
Starosta informoval o stavu údržby zeleně v obci.
Občané poukázali na nebezpečné úseky v obci, jejichž příčinou je vysoká tráva.
Na 12.7. bude svolána dobrovolná brigáda na údržbu zeleně v obci.

Diskuze
Vitrína na hřbitov - zhotovení vitríny na hřbitov bude na podzim zadáno učňovskému
středisku v Jičíně.
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Plužení v obci - starosta informoval o neuskutečněném plužení v obci. Důvodem bylo
nezaslání objednávky ZS Radim.
Kontejner na plasty - starosta informoval o možnosti pořízení kontejneru bezplatně od
společnosti Eko-kom. Dále upozornil na nekázeň některých občanů při používání
přistaveného kontejneru na smíšený odpad.
Webové stránky obce - p. Kohm informoval o testovacím provozu webových stránek, která
byla přítomným občanům předvedena. Úplné uvedení do provozu je plánováno na 25.7.2008.
Testovací verze stránek se nachází na: www.soberaz.cz/test
p. Pršala navrhl opětovně zaslat žádost na zpevnění cesty k Lipině. Zaslání žádosti bylo
přislíbeno.
Občané poukázali na neustálé volné pobíhání psů po obci. Požadují důraznější postihy pro
jejich majitele.
p. Myšík zažádal o proplacení energie za prvních šest měsíců provozu prodejny, které mu
bylo přislíbeno. Částka bude zaplacena po vypočítání přesné sumy za energii.

Schůze skončena v 19:15hod

Zapsal (10.7.2008) : Šimek

zápis ověřil:
Nožička M. ……………………..

Čmelík J. ……………………..

podpis starosty ……………………..

vyvěšeno ……………….………

sundáno ……………….………

vyvěšeno elektronicky ……………….………
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