Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz
Konaného v sídle obecního úřadu dne 6.11.2008.

Zápis č. 5/2008
Zahájení 17:00 hod.
Přítomni: Hrabec, Pršala, Čmelík, Šimek
přítomni 2 občané
Zastupitelstvo usnášeníschopné.
Starosta obce konstatoval řádné svolání zastupitelstva a jmenoval ověřovací komisi pro ověření zápisu
ve složení: Čmelík, Pršala
Zapisovatel: Šimek
___________________________________________________________________________

Program:
1. 5/2008/1 Zpráva z minulého zastupitelstva
2. 5/2008/2 Finance
3. 5/2008/3 Různé
3a. Kanalizace a voda
3b. Internet (web)
3c. Pohoštění pro důchodce
3d. Mikulášská nadílka
3e. Příspěvek vdovám a vdovcům
___________________________________________________________________________
Program schválen všemi hlasy.

1. 5/2008/1 Zpráva z minulého zastupitelstva
Voda v zatáčce - vozovka již byla opravena a z rozhodnutí „Silnic“ se obec na provedených opravách
nebude finančně podílet.
Studny - již se rozeběhlo řízení pro získání povolení k čerpání vody od vodoprávního úřadu v Jičíne
(pro občany, kteří čerpají obecní vodu od data po r. 1955).
Cesta k Lipině - již byla podána žádost o zpevnění cesty k Lipině.
Kontejner na tříděný odpad - v jednání.

2. 5/2008/2 Finance
Starosta informoval o zůstatku na účtu ke dni 30.9.2008, který činí 1 286 641Kč

3. 5/2008/3 Různé
3a. Kanalizace a voda
Starosta informoval o dění ohledně budování vody a kanalizace v obci.
Na středu 19.11.2008 od 18:00hod svolal mimořádnou pracovní poradu zastupitelů na které bude
řešeno budování vody a kanalizace v obci. ÚČAST VŠECH ZASTUPITELŮ NUTNÁ!

3b. Internet (web)
p. Šimek informoval o kompletní rekonstrukci webových stránek obce. Stránky budou několik týdnů
mimo provoz. Předpokládaným termínem spuštění bude konec roku 2008 / počátek roku 2009. Dále se
v současné době hledá někdo, kdo by byl schopen zpracovat historii obce pro web.
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3c. Pohoštění pro důchodce
Starosta informoval o plánovaném konání posezení s důchodci, které se uskuteční v hasičské
klubovně. Datum konání bude upřesněno.

3d. Mikulášská nadílka
Starosta dále informoval o plánovaném konání mikulášské nadílky v prostorách hasičské klubovny.
Nadílka se bude týkat dětí do 15ti let.

3e. Příspěvek vdovám a vdovcům
Vánoční příspěvek vdovám a vdovcům od obce bude navýšen ze 300Kč na 500Kč.
USNESENÍ:
3 hlasů pro - 1 zdržel se - 0 hlasů proti

3f. Odprodej akcií České spořitelny
Starosta informoval o příchozích nabídkách na odkoupení akcií.
Finance Zlín a.s. nabízejí 400Kč za akcii. Celková částky by činila 80 000Kč
Cyrrus a.s. nabízí 450Kč za akcii. Celková částka by činila 90 000Kč
Obec prozatím akcie prodávat nebude.

Diskuze
p. Pršala poukázal na ostudný pohyb podnapilých osob před budovou OÚ a žádal důsledné vyšetření a
zveřejnění události.
p. Čmelík navrhuje nabídnout na některých místech údržbu zeleně v obci synům p. Brendla, protože
s jejich dosavadní prací byla spokojenost.
p. Čmelík poukázal na nutnost znovu vytýčit cestu k Lipině a informovat majitele přilehlých pozemků
o nutnosti ořezání větví na stromech jejichž větve zasahují nad obecní cestu k Lipině.
Schůze skončena v 18:00hod

Zapsal (16.11.2008) : Šimek

zápis ověřil:
Čmelík ……………………..

Pršala ……………………..

podpis starosty ……………………..

vyvěšeno ……………….………

sejmuto ……………….………

vyvěšeno elektronicky ……………….………
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Dodatek k zápisu:

