Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Soběraz
Konaného v sídle obecního úřadu dne 16.3.2009.

Zápis č. 2/2009
Zahájení 17:00 hod.
Přítomni: Hrabec, Nožička P., Pršala, Čmelík, Flamberg (do 19:30hod)
Omluven: Nožička M., Šimek
přítomen 1 občan
Zastupitelstvo usnášeníschopné.
Starosta obce konstatoval řádné svolání zastupitelstva a jmenoval ověřovací komisi pro
ověření zápisu ve složení: Nožička P., Flamberg
Zapisovatel: Čmelík
___________________________________________________________________________

Program:
1. 2/2009/1 Finance
2. 2/2009/2 CzechPOINT, datové schránky
3. 2/2009/3 Různé
3. 2/2009/3a. Volné pobíhání psů po obci
3. 2/2009/3b. Ceny projektových prací
3. 2/2009/3c. Schválení termínu stavebního povolení
3. 2/2009/3d. Dotace na územní plán
___________________________________________________________________________
Program schválen všemi hlasy.

1. 2/2009/1 Finance
Z důvodu nepřítomnosti paní Zikmundové nebyly finance doloženy.

2. 2/2009/2 CzechPOINT, datové schránky
Zastupitelstvo obce Soběraz schválilo podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci
Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 „eGoverment v
obcích - CzechPOINT“ a zároveň schválilo spolufinancování projektu ve výši uvedené v
podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace.
USNESENÍ:

4 hlasů pro - 1 zdržel se - 0 hlasů proti

3. 2/2009/3 Různé
3. 2/2009/3a. Volné pobíhání psů po obci
Na základě stížností občanů na pobíhající psy po obci, zastupitelstvo schválilo zaslání
upozornění na porušování zákona dle § 13/1 (zajistit psa proti úniku) všem majitelům psů
v obci Soběraz.
USNESENÍ:

4 hlasů pro - 0 zdržel se - 1 hlasů proti
1

3. 2/2009/3b. Ceny projektových prací
Zastupitelstvo obce schválilo ceny projektových prací pro vybudování vodovodu a kanalizace
v obci.
Projektové práce na vybudování vodovodu ve výši 255 100 Kč (bez DPH)
USNESENÍ:

5 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti

Projektové práce na vybudování kanalizace ve výši 239 000 Kč (bez DPH)
USNESENÍ:

5 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti

3. 2/2009/3c. Schválení termínu stavebního povolení
Zastupitelstvo schválilo termín stavebního povolení pro vybudování vodovodu a kanalizace
do 30.9. 2009.
USNESENÍ:

5 hlasů pro - 0zdržel se - 0 hlasů proti

3. 2/2009/3d. Dotace na územní plán
Zadání vypracování a podání žádosti o financování pořízených územních plánů z prostředků
EU bude zadáno pí. Ing. Nekvasilové.
USNESENÍ:

4 hlasů pro - 0zdržel se - 0 hlasů proti

Schůze skončena v 19:40hod

Zapsal (22.3.2009) : Čmelík

zápis ověřil:
Nožička P., Flamberg

vyvěšeno …… 25.3. 2009
vyvěšeno elektronicky …… 26.3. 2009
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