Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Soběraz
Konaného v sídle obecního úřadu dne 30.6.2009.

Zápis č. 4/2009
Zahájení 17:05 hod.
Přítomni: Hrabec, Nožička P., Pršala, Čmelík, Šimek, Nožička M.
Omluven: Flamberg
přítomno 7 občanů
Zastupitelstvo usnášeníschopné.
Starosta obce konstatoval řádné svolání zastupitelstva a jmenoval ověřovací komisi pro ověření zápisu
ve složení: Nožička M., Čmelík
Zapisovatel: Šimek
___________________________________________________________________________

Program:
1. 4/2009/1 Finance
2. 4/2009/2 Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2008 a závěrečný účet za
rok 2008
3. 4/2009/3 Různé
4/2009/3a. Obchůzka po obci
4/2009/3b. Oprava komunikace u Rolců
4/2009/3c. Prodej oploceného pozemku Jiráskovým
4/2009/3d. Vjezd do dvora u P. Čmelíka
4/2009/3e. Cesta u Bednářových
4/2009/3f. Zarovnání pozemku za vývěskou a pod kontejnery
___________________________________________________________________________
Program schválen všemi hlasy.

1. 4/2009/1 Finance
Zůstatek na obecním účtu ke dni 31.5.2009 činil 1 424 130Kč. Starosta přečetl částky z došlých
faktur.

2. 4/2009/2 Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2008 a závěrečný účet za
rok 2008
Starosta informoval o obsahu zprávy z kontroly hospodaření obce za rok 2008. Zpráva byla řádně
vyvěšena. Do zprávy je možno nahlédnout na OÚ.
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2008, včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 s výhradou a k nedostatkům uvedeným
ve zprávě přijalo opatření.
USNESENÍ:

5 hlasů pro - 1 zdržel se - 0 hlasů proti

3. 4/2009/3 Různé
4/2009/3a. Obchůzka po obci
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Dne 28.5. 2009 proběhla zastupitelská pochůzka po obci, ze které byl sepsán zápis, ve kterém jsou
uvedeny zjištěné nedostatky. Zjištěné nedostatky byly přečteny a na některé z příštích pracovních
porad bude projednáváno odstranění zjištěných nedostatků.

4/2009/3b. Oprava komunikace u Rolců
Havarijní stav komunikace u Rolců bude projednáván na některé z příštích pracovních porad, na které
budou řešeny zjištěné nedostatky z obchůzky po obci (viz.: bod 3a).

4/2009/3c. Prodej oploceného pozemku Jiráskovým
Na OÚ došla žádost od Jiráskových na odkoupení pozemku 573/4 (34m2). Na zmíněnou část
pozemku zasahuje plot Jiráskových. Žádost Jiráskových byla schválena. Cena jednoho m2 byla
stanovena na 3 Kč. Veškeré náklady spojené s odprodejem pozemku hradí žadatel.
USNESENÍ:

6 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti

4/2009/3d. Vjezd na pozemek P. Čmelíka
Na OÚ došlo oznámení od P. Čmelíka, že část plotu kolem jeho pozemku bude upravena na vrata
určená pro vjezd na jeho pozemek.

4/2009/3e. Cesta u Bednářových
Vzhledem k přetrvávajícím problémům s vraty na obecní cestě u Bednářových bude Bednářovým
zaslán dopis s žádostí k odstranění vrat. V případě, že tak neučiní do konce října bude plot odstraněn
na náklady OÚ Soběraz, který bude následně vynaložené prostředky požadovat po Bednářových.
Obecní komunikace bude nově zaměřena.
Hlasování o odstranění vrat z obecní cesty:
USNESENÍ:
6 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti

4/2009/3f. Zarovnání pozemku za vývěskou a pod kontejnery
Starosta informoval o plánovaném zarovnání povrchu části pozemku, který se nachází za vývěsní
tabulí u obecního úřadu. Dále bude zarovnán pozemek na návsi v dolní části obce, na kterém je
plánováno umístění kontejnerů pro tříděný odpad.
USNESENÍ:

6 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti

Schůze skončena v 18:00hod

Zapsal (12.7.2009) : Šimek

zápis ověřil:
Nožička M., Čmelík

vyvěšeno …… 13.7. 2009

vyvěšeno elektronicky …… 12.7. 2009
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