Obec Soběraz
Zastupitelstvo obce Soběraz

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 03/2012
konaného dne 20.6.2012, od 18:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Soběraz (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00
hodin starostou obce p. A. Hrabcem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že
přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluven p. M. Nožička

*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. M. Šimka a p. J. Čmelíka, zapisovatelem p. J.
Kapouna. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Schválení programu:
Předsedající navrhl doplnění programu o nové body dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
I)

Finance

II)

Různé:

obce

Soběraz

schvaluje

následující

program

zasedání:

- informace o konání akce „Dětský den“
- informace o konání akce „Sjezd rodáků obce Soběraz“
- informace o obnově zeleně na pietních místech
- podniknuté kroky ke zlepšení stavu silnice III. třídy procházející obcí
- žádost o odprodej části pozemku 591/1
- informace o zahájení projednávání Územního plánu obce
- informace o udělené pokutě z KÚ
- diskuse

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 1 bylo schváleno.

Bod I – Finance
Stav účtu k 17.4.2012:

2 334 477,- Kč

Bod VI – Různé:
• informace o konání akce „Dětský den“
SDH Soběraz pořádá dětský den 30.6.2012, po ukončení bude následovat posezení
s hudbou skupiny „Soběrazská pecka“.
• informace o konání akce „Sjezd rodáků obce Soběraz“
Obec ve spolupráci s SDH Soběraz pořádá dne 18.8.2012 sjez rodáků obce.
• informace o obnově zeleně na pietních místech
Obec provede obnovu zeleně na hřbitově a u kapličky. Na tuto akci bylo provedeno
výběrové řízení. Předpokládané ukončení do 31.7.2012
• podniknuté kroky ke zlepšení stavu silnice III. třídy procházející obcí
Starosta obce ve spolupráci s Radimí odeslal dopis na Krajský úřad s žádostí o řešení
• žádost o odprodej části pozemku 591/1
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo schvaluje prodej části obecního pozemku č. 591/1 o výměře cca.
30 m2 p. Kopeckému. Cena je stanovena na 2 Kč/m2. Veškeré náklady s prodejem
ponese kupující
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 1.
Usnesení č.: 2 bylo schváleno.
• informace o zahájení projednávání Územního plánu obce Soběraz
Městský úřad v Jičíně, odbor územního plánování zveřejnil k připomínkám návrh
územního plánu obce Soběraz. Připomínky (pouze v písemné formě) je možné
předávat na OÚ nebo přímo na odbor Územního plánování.
Návrh územního plánu je zveřejněn také na internetové stránce obce.
• informace o udělené pokutě z KÚ
obci byla udělena pokuta ve výši 5 000,- z Krajského úřadu za nedodržení lhůty při
zveřejnění návrhu rozpočtu na elektronické úřední desce.
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• Diskuze:
p. Khom požádal o vysvětlení položek v rozpočtu za rok 2011 - snížení výnosu z daně
nemovitostí a příjmy z nájmu
p. P. Čmelík předal písemnou připomínku k návrhu územního plánu.
Zastupitelstvo posoudí dle připomínek oplocení nové oplocení hřbitova a stav
márnice a navrhne řešení.

Zápis byl vyhotoven dne: 2.7.2012

Zapisovatel: J. Kapoun

Ověřovatelé: p. J. Čmelík
p. M. Šimek

Starosta:

p. A. Hrabec
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