Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz
Konaného v sídle obecního úřadu dne 1.9.2008.

Zápis č. 4/2008
Zahájení 17:30 hod.
Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M., Pršala, Čmelík, Šimek, Flamberg
přítomno 10 občanů
Zastupitelstvo usnášeníschopné.
Starosta obce konstatoval řádné svolání zastupitelstva a jmenoval ověřovací komisi pro
ověření zápisu ve složení: Nožička M., Flamberg.
Zapisovatel: Šimek
___________________________________________________________________________

Program:
1. 4/2008/1 Finance + úprava rozpočtu
2. 4/2008/2 Hospodaření obce za 1 pololetí 2008
3. 4/2008/3 Voda a kanalizace
4. 4/2008/4 Různé
3a. Studny
3b. Dopis od p. Kapouna
3c. Obchod
3d. Odkoupení pozemků
3e. Vitrína na hřbitov
3f. Brigáda
3g. Siréna
3h. Dlažba
3i. Voda v zatáčce
3j. Cesta k Lipině
3k. Kronika
3l. Kontejner na tříděný odpad
3m. Zákaz parkování v zimním období
3n. Stavba na pozemku č.p.č. 2
3o. Internet
___________________________________________________________________________
Program schválen všemi hlasy.

1. 4/2008/1 Finance + úprava rozpočtu
Starosta informoval o zůstatku na účtu ke dni 31.7.2008, který činí 1 161 598Kč. Dále přečetl
částky z došlých faktur.
p. Šimek informoval o provedených kontrolách finanční knihy a příchozích a ochozích faktur.
p. Čmelík informoval o úpravě rozpočtu.
Úprava rozpočtu byla schválena všemi hlasy.
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USNESENÍ:
7 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti

2. 4/2008/2 Hospodaření obce za 1 pololetí 2008
Paní Zikmundová informovala o hospodaření obce za první pololetí roku 2008.

3. 4/2008/3 Voda a kanalizace
p. Flamberg informoval o stavu budování vody a kanalizace v obci.
Po předložení projektu a potřebných vyjádření bylo obci zamítnuto připojení se do kanalizace
ve Valdicích ze strany provozovatele tj. Vody a kanalizace Jičín. Důvodem byla neatraktivita
malé obce jako je Soběraz.
V tuto chvíli je nutné vymyslet jiné alternativy (např.: napojení se do Železnice, zbudování
vlastního vrtu, atd…).
V první řadě budou vysláni na odbor životního prostředí zástupci obce a zjistí, jak dlouho
bude možné vypouštět splašky stávajícím způsobem, případně jaké hrozí sankce. Bude snaha
získat vyjádření do 14ti dnů.
Po obdržení vyjádření bude svolána schůze, na které se proberou veškeré varianty pro
zbudování vodovodu a kanalizace.

4. 4/2008/4 Různé
3a. Studny
Hydrogeologický průzkum pro povolení na odběr vody z obecní studny si uživatel (užívající
studni kratší dobu než-li od roku 1955) bude hradit sám.
USNESENÍ:
7 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti
Zastupitelstvo dále odhlasovalo pravidelné čištění obecních studní od r. 2009 v horizontu 5ti
let a to v počtu dvě studny ročně.
USNESENÍ:
7 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti

3b. Dopis od p. Kapouna
p. Kapoun se ohradil proti 10ti denní lhůtě, kterou dostal od obce na předložení povolení
k čerpání vody od vodoprávního úřadu v Jičíně.
Desetidenní lhůta byla panu Kapounovi zrušena.
V blízké budoucnosti budou občané, kteří čerpají obecní vodu (po r. 1955) hromadně vyzváni
k získání povolení k čerpání vody od vodoprávního úřadu v Jičíne.

3c. Obchod
Od konce srpna je v obci uzavřen obchod. V brzké době bude zkontaktován provozovatel
pojízdné prodejny a bude snaha o dohodnutí pravidelných zastávek v obci.

3d. Odkoupení pozemků
Starosta informoval o smlouvě na odkoupení pozemků od pí. Kmochové. Smlouva se
připravuje.

3e. Vitrína na hřbitov
V průběhu září bude zadána výroba vitríny na hřbitov Jičínskému učňovskému středisku.
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3f. Brigáda
Starosta poděkoval všem zúčastněným brigády na údržbu zeleně v obci, která proběhla 12.7.

3g. Siréna
O výměně sirény na budově OÚ budou občané informováni na příští schůzi.

3h. Dlažba
Pro případné zájemce o bývalou dlažbu u obchodu byla stanovena a odhlasována cena 5kč /
ks.
USNESENÍ:
7 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti

3i. Voda v zatáčce
Vytékající voda z prasklé kanalizace v zatáčce „U hospody“ by měla být opravena do zimy.

3j. Cesta k Lipině
Starosta informoval o podání žádosti o zpevnění cesty k Lipině.

3k. Kronika
p. Pluhařová, která vedla obecní kroniku v letech 1996-2007 se vyjádřila k nespokojenosti
s jejím vedením kroniky. Paní Pluhařové byly vysvětleny důvody nespokojenosti a za vedení
kroniky jí bylo poděkováno.

3l. Kontejner na tříděný odpad
Firma zajišťující pronájem kontejneru na tříděný odpad se zatím neozvala.

3m. Zákaz parkování v zimním období
Z důvodu výskytu aut znemožňujících vyhrnování pozemních komunikací v zimním období
bude od 1. listopadu po celé zimní období platit zákaz stání vozidel v blízkosti pozemních
komunikací v obci.
Zimní zákaz stání byl odhlasován.
USNESENÍ:
7 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti

3n. Stavba na pozemku č.p.č. 2
Obec bude žádat odbor výstavby v Jičíně o převzetí stavebního dozoru nad stavbou na
pozemku č.p.č. 2. Stavba se díky havarijnímu stavu stává nebezpečnou pro kolemjdoucí.
K žádosti bude nutná fotodokumentace stavby, kterou přislíbil p. Kapoun.

3o. Internet
p. Kohm informoval o webových stránkách obce. Stávající grafická podoba je konečná,
pouze budou postupně dodány zbývající sekce (historie apod.).

Schůze skončena ve 20:00hod

Zapsal (11.9.2008) : Šimek
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zápis ověřil:
Nožička M. ……………………..

Flamberg D. ……………………..

podpis starosty ……………………..

vyvěšeno ……………….………

sejmuto ……………….………

vyvěšeno elektronicky ……………….………
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