Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Soběraz
Konaného v sídle obecního úřadu dne 23.4.2009.

Zápis č. 3/2009
Zahájení 17:00 hod.
Přítomni: Hrabec, Nožička P., Pršala, Flamberg, Šimek
Omluven: Nožička M.
přítomno 7 občanů
Zastupitelstvo usnášeníschopné.
Starosta obce konstatoval řádné svolání zastupitelstva a jmenoval ověřovací komisi pro
ověření zápisu ve složení: Nožička P., Flamberg
Zapisovatel: Šimek
___________________________________________________________________________

Program:
1. 3/2009/1 Finance
2. 3/2009/2 Voda a kanalizace
3. 3/2009/3 Územní plán
4. 3/2009/4 Různé
3/2009/4a. Dodatečný zápis o schválení rozpočtu na r. 2009 z předminulé
schůze
3/2009/4b. Zastupování obce na schůzi Honebního spolku Železnice jejím
členem
3/2009/4c. Pronájem pozemků společnosti MAVE a.s.
3/2009/4d. Dětský den
3/2009/4e. Ukončení prodeje dlažby
3/2009/4f. Zpevnění cesty k Lipině
3/2009/4g. Zaměření obecní komunikace
3/2009/4h. Obchůzka po obci
3/2009/4i. Sběr železného šrotu
3/2009/4j. Ořezání lip
___________________________________________________________________________
Program schválen všemi hlasy.

1. 3/2009/1 Finance
Zůstatek na obecním účtu ke dni 28.2.2009 činil 1 363 141Kč. Starosta přečetl částky
z došlých faktur.

2. 3/2009/2 Voda a kanalizace
D. Flamberg informoval o postupu příprav pro budování vodovodu a kanalizace v obci. Dále
informoval o možnosti občanů vyjádřit se k dokumentaci pro umístění přečerpávací stanice za
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hasičskou zbrojnicí. Do 14ti dnů bude projektantem připraven návrh smlouvy o smlouvě
budoucí s městem Železnice.

3. 3/2009/3 Územní plán
Na schůzi byl přítomen i Ing. arch. Novotný, který se zabývá přípravou územního plánu pro
obec. Proběhla ukázka map s výkladem a majitelé pozemků v obci byli opět vyzváni
k vyjádření se k případným změnám. Mapy budou v brzké době zveřejněny a možnost
vyjádřit se k případným změnám bude možná do konce srpna na OÚ, nebo přímo u Ing. arch.
Novotného.

4. 3/2009/4 Různé
3/2009/4a. Dodatečný zápis o schválení rozpočtu na r. 2009 z předminulé schůze
Do zápisu 1/2009 bude dodatečně dopsáno hlasování o schválení rozpočtu na rok 2009.

3/2009/4b. Zastupování obce na schůzi Honebního spolku Železnice jejím členem
Na OÚ přišel návrh plné moci pro zastupování obce v plném rozsahu (vykonávání právních
úkonů za obec Soběraz v plném rozsahu) p. Jaroslavem Sedláčkem na valných hromadách
Honebního spolku Železnice. Zastupitelstvo tento návrh zamítlo.
USNESENÍ:

0 hlasů pro - 0 zdržel se - 5 hlasů proti

3/2009/4c. Pronájem pozemků společnosti MAVE a.s.
Celková částka za pronájem pozemků společnosti MAVE a.s. činí 548Kč za rok. Zastupitelé
navrhují navýšit nájem na dvojnásobek tzn.: na 1096Kč. Do smlouvy o pronájmu bude
uveden dodatek o navýšení celkové ceny nájmu o daň z nemovitosti, kterou bude po
digitalizaci map odvádět OÚ.
USNESENÍ:

5 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti

3/2009/4d. Dětský den
SDH Soběraz se 6.6. 2009 chystá uspořádat Dětský den a v této souvislosti žádá finanční
příspěvek od OÚ. O případné výši příspěvku bude jednáno se zástupci hasičů a dále bude
podán návrh na změnu termínu konání, neboť se v plánovaném termínu uskuteční Volby do
Evropského parlamentu.

3/2009/4e. Ukončení prodeje dlažby
Vzhledem k tomu, že již byly rozprodány veškeré volné dlaždice z bývalé dlažby před OÚ, je
prodej dlaždic ukončen.

3/2009/4f. Zpevnění cesty k Lipině
Pozemkový úřad zahájil výběr zpracovatele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
tak, aby mohla být následně zadána výstavba této cesty.
p. Pršala vznesl námitku proti zpevnění plánovaného úseku s tím, že zpevněný úsek je příliš
krátký. Starosta zjistí další možnosti případného zpevnění dalšího úseku.

3/2009/4g. Zaměření obecní komunikace
U p. Fořta bylo provedeno zaměření pozemku. U příležitosti tohoto zaměření bylo zjištěno,
že pí. Menšíková má zatlučené sloupky na obecním pozemku (sloupky od návsi
k Menšíkovým). Díky této nesrovnalosti bude znovu zaměřena komunikace od návsi
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k bývalému transformátoru (provede Ing. Korelová). Společně s budováním vodovodu a
kanalizace v obci budou zaměřena další problematická místa (křižovatka u Nožičkových a
hranice pozemku pí. Jiřičkové).

3/2009/4h. Obchůzka po obci
Nejednáno, přesunuto na pracovní poradu z důvodu nepřítomnosti některých členů
zastupitelstva.

3/2009/4i. Sběr železného šrotu
SDH letos neuskuteční sběr železného šrotu z důvodu nízkých výkupních cen železa.
Kontejner na smíšený odpad bude umístěn nejprve ve vrchní části obce, aby mohl být
odklizen odpad z úklidu hasičské zbrojnice.

3/2009/4j. Ořezání lip
V obci bylo provedeno ořezání lip a někteří občané způsob ořezání zkritizovali. Starosta a P.
Nožička byli přítomni při ořezávání a přítomným občanům vysvětlili proč byly lípy ořezány
různými způsoby.
Diskuze:
- pí. Nožičková upozornila na nesprávné parkování aut v zimním období (v těsné blízkosti
komunikace)

Schůze skončena v 19:30hod

Zapsal (2.5.2009) : Šimek

zápis ověřil:
Nožička P., Flamberg

vyvěšeno …… 3.5. 2009
vyvěšeno elektronicky …… 4.5. 2009
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