Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Soběraz
Konaného v sídle obecního úřadu dne 17.12.2008.

Zápis č. 6/2008
Přílohy:
Příloha č. 1 - rozpočtové provizorium ¼ 2009

Zahájení 18:00 hod.
Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M., Pršala, Čmelík, Šimek, Flamberg
přítomni 2 občané
Zastupitelstvo usnášeníschopné.
Starosta obce konstatoval řádné svolání zastupitelstva a jmenoval ověřovací komisi pro
ověření zápisu ve složení: Nožička P., Flamberg.
Zapisovatel: Šimek
___________________________________________________________________________

Program:
1. 6/2008/1 Finance
2. 6/2008/2 Rozpočtové provizorium na první čtvrtletí r. 2009
3. 6/2008/3 Různé
3. 6/2008/3a. Kanalizace a voda
3. 6/2008/3b. Obchod
3. 6/2008/3c. Komunální odpad
3. 6/2008/3d. Hřbitov
3. 6/2008/3e. Prodej pozemků
3. 6/2008/3f. Svodnice na zadržení vody
3. 6/2008/3g. Internet
3. 6/2008/3h. Počítač
3. 6/2008/3i. Zakoupení automobilu pro SDH Soběraz
___________________________________________________________________________
Program schválen všemi hlasy.

1. 6/2008/1 Finance
Starosta informoval o zůstatku na účtu ke dni 30.11.2008, který činí 1 203 844Kč. Dále
přečetl částky z došlých faktur.

2. 6/2008/2 Rozpočtové provizorium na první čtvrtletí r. 2009
Rozpočtové provizorium (viz.: příloha) na první čtvrtletí roku 2009 bylo schváleno.
USNESENÍ:

7 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti

3. 6/2008/3 Různé
3. 6/2008/3a. Kanalizace a voda
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p. Flamberg informoval o proběhlém jednání s MěÚ Železnice a s firmou Stavoka ohledně
napojení na jejich síť. Projekt je v současnosti zpracováván a hledá se bod napojení.
Pan Pršala navrhl sepsání smlouvy o smlouvě budoucí s MěÚ Železnice. Tento návrh byl
přijat a smlouva by měla být sepsána do konce února.
USNESENÍ:

7 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti

3. 6/2008/3b. Obchod
Do místnosti po bývalé prodejně starosta navrhl pořídit stůl na stolní tenis a polepit okna
místnosti bezpečnostní fólií. Tento návrh byl schválen.
USNESENÍ:

7 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti

3. 6/2008/3c. Komunální odpad
Starosta informoval o změnách cen za odvoz komunálního odpadu.

3. 6/2008/3d. Hřbitov
Starosta poděkoval J. Nožičkovi za sekání trávy na hřbitově a dále pak sourozencům
Brendlovým za ostříhání živého plotu kolem hřbitova a kapličky.

3. 6/2008/3e. Prodej pozemků
Paní Jedličková žádá o odkoupení obecního pozemku č. 591/1. Odkoupení pozemku bylo
schváleno za odhadní cenu a za předpokladu, že žadatelka uhradí veškeré poplatky spojené
s odkupem pozemku.
USNESENÍ:

7 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti

3. 6/2008/3f. Svodnice na zadržení vody
Svodnice na vodu, které jsou uschovány u M. Nožičky by měly být použity v první polovině
příštího roku (květen).

3. 6/2008/3g. Internet
V. Šimek informoval o průběhu tvorby webových stránek obce. Struktura stránek je již
hotova a nyní zbývá doplnit veškeré texty. Stránky by měly být spuštěny počátkem příštího
roku na adrese www.soberaz.cz. Vytvoření stránek vyšlo na 1500Kč a roční provoz bude stát
zhruba 1800Kč. Zastupitelstvo s cenami souhlasí.
USNESENÍ:

7 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti

3. 6/2008/3h. Počítač
Staré PC, které dříve bývalo na obecním úřadě, bude prodáno paní Zikmundové za
symbolickou cenu - 1Kč. PC je již staré a je neprodejné. Prodej PC byl odhlasován.
USNESENÍ:

7 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti

3. 6/2008/3i. Zakoupení automobilu pro SDH Soběraz
SDH Soběraz bylo nabídnuto odkoupení staršího hasičského automobilu Š1203 od SDH
Koloděje. Vozidlo má platnou TK a je celkově v dobrém stavu. Vozidlo je navíc zproštěno
platby povinného ručení. Cena vozidla je symbolická – 1Kč. Starosta navrhl v případě potřeby
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používání vozidla pro potřeby OÚ. Koupě vozidla byla schválena. Převod vozidla na OÚ
bude uskutečněn do konce roku 2008.
USNESENÍ:

7 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti

Schůze skončena v 18:00hod

Zapsal (28.12.2008) : Šimek

zápis ověřil:
Nožička P. ……………………..

Flamberg D. ……………………..

podpis starosty ……………………..

vyvěšeno ……28.12. 2008

sejmuto ……………….………

vyvěšeno elektronicky ……………….………
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