Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Soběraz
Konaného v sídle obecního úřadu dne 23.9.2009.

Zápis č. 5/2009
Zahájení 17:00 hod.
Přítomni: Hrabec, Nožička P., Pršala, Šimek
Omluven: Nožička M., Flamberg, Čmelík
přítomno 10 občanů
Zastupitelstvo usnášeníschopné.
Starosta obce konstatoval řádné svolání zastupitelstva a jmenoval ověřovací komisi pro ověření zápisu
ve složení: Nožička P., Zikmundová
Zapisovatel: Šimek
___________________________________________________________________________

Program:
1. 5/2009/1 Finance
2. 5/2009/2 Hospodaření obce za 1. pololetí r. 2009
3. 5/2009/3 Různé
5/2009/3a. Zakoupení nového křovinořezu
5/2009/3b. Mříže proti vloupání
5/2009/3c. Odvodnění komunikace
5/2009/3d. Voda a kanalizace
5/2009/3e. Žádost p. Špalka - přípojka vodovodního řádu přes pozemky obce
5/2009/3f. Zpráva kontrolního a finančního výboru o proběhlé kontrole
___________________________________________________________________________
Program schválen všemi hlasy.

1. 5/2009/1 Finance
Zůstatek na obecním účtu ke dni 31.8.2009 činil 1 835 749Kč. Starosta přečetl částky z došlých
faktur.

2. 5/2009/2 Hospodaření obce za 1. pololetí r. 2009
Paní Zikmundová informovala o hospodaření obce v prvním pololetí roku 2009.
Objem výdajů činil: 372 659Kč. Objem příjmů činil: 859 968Kč

3. 5/2009/3 Různé
5/2009/3a. Zakoupení nového křovinořezu
Starosta informoval o havarijním stavu starého křovinořezu Honda. Vzhledem k faktu, že by se
nevyplatilo jej opravit, zastupitelstvo rozhodlo o jeho vyřazení.
USNESENÍ:

4 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti

Zastupitelstvo schválilo s předstihem nadpoloviční většinou zakoupení nového křovinořezu, který byl
zakoupen dne 10.7. 2009 a následně byl odcizen. V současné době má obec možnost koupě nového
křovinořezu zn. Kawasaki za zvýhodněnou cenu. Zastupitelstvo obce schválilo koupi nového
křovinořezu s odkladem do jara 2010 z důvodu běžící záruky. Případné podzimní sekání bude řešeno s
J. Nožičkou (+ vyplacení případných náhrad za použití vlastního křovinořezu).
1

USNESENÍ:

4 hlasů pro - 0 zdržel se - 0 hlasů proti

- p. Kapoun nabídl bezplatné posekání některých obecních pozemků. Konkrétní pozemky budou
řešeny s p. Pršalou.

5/2009/3b. Mříže proti vloupání
Po nedávném odcizení křovinořezu byly na budovu OÚ z důvodu prevence namontovány
bezpečnostní mříže. 2x do okenice, 1x na dveře.

5/2009/3c. Odvodnění komunikace
Umístěním jedné svodnice byla prozatímně opravena komunikace u Rolců. Druhá svodnice byla
plánována s vyústěním do rybníčku na návsi. Vzhledem k tomu, že je rybníček v soukromém
vlastnictví je to nemožné. Případné další varianty budou zjišťovány.

5/2009/3d. Voda a kanalizace
Starosta informoval o postupu prací na budování vodovodu a kanalizace v obci. Smlouva o smlouvě
budoucí (o napojení na ČOV a napojení vodovodu) s obcí Železnice již byla podepsána. V současné
době se čeká na vyjádření KÚ KHK na schválení do rozvojového plánu.

5/2009/3e. Žádost p. Špalka - přípojka vodovodního řádu přes pozemky obce
Na OÚ dorazila žádost pana M. Špalka z Valdic o povolení vedení potrubí přes obecní pozemky č.
413/1 a 413/2 o celkové výměře 237m2. Zastupitelstvo nabídne tyto pozemky k odkoupení za běžné
ceny + úhradu poplatků spojených s prodejem.

5/2009/3f. Zpráva kontrolního a finančního výboru o proběhlé kontrole
V. Šimek informoval o proběhlé kontrole pokladní knihy a došlých faktur. Při kontrole byla zjištěna
pouze jedna nesrovnalost v příchozí faktuře, která byla opravena.
V. Šimek se dále omluvil z pracovních důvodů z příštích zasedání obecního zastupitelstva na dobu
příštích cca 11 měsíců. Od 1.10. 2009 nebude pobírat odměnu zastupitele.
Diskuze:
- pí. Nožičková upozornila na neposekané příkopy v obci a na jejich nebezpečnost
- pí. Pluhařová požádala o řádnou úpravu hřbitova v období dušiček
- pí. Pluhařová požaduje zjistit případné možnosti měření rychlosti radarem v obci

Schůze skončena v 18:15hod

Zapsal (7.10.2009) : Šimek

zápis ověřil:
Nožička P., Zikmundová

vyvěšeno elektronicky …… 7.5.2010
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