Obec Soběraz
Zastupitelstvo obce Soběraz

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 06/2012
konaného dne 8.11.2012, od 17:30 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Soběraz (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30
hodin starostou obce p. A. Hrabcem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že
přítomno jsou 4 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluven p. P. Kopecký a p. J. Čmelík

*

*

*

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

Finance

II)

Účast obce v programu „Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok
2013“

III)

Informace
- setkání seniorů
- Mikulášská nadílka
- oprava místností OÚ

IV)

plán zimní údržby místních komunikací

V)

smlouva s MěÚ Jičín – správa evidence obyvatel
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VII)

diskuse

Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 1 bylo schváleno.

Bod I – Finance
Stav účtu k 2.11.2012:

2 219 630,- Kč

Bod II – Účast obce v programu „Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro
rok 2013“
Předsedající informoval přítomné o vypsání „Programu obnovy venkova Královéhradeckého
kraje pro rok 2013“. V rámci tohoto programu mají obce do 2 000 obyvatel možnost podat
žádost o dotaci v 5 dotačních titulech.
Nárh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo schvaluje čast Obce Soběraz v „Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje pro rok 2013“. Obec podá žádost o dotaci z dotačního titulu 1 „Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti“.
Žádost bude připravena pro akci „Oprava fasády budovy OÚ Soběraz“.
Zastupitelstvo schvaluje, že přime dotaci a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o
poskytnutí dotace s KHK, v případě, že dotace bude udělena.
Obec má zajištěny finanční prostředky na spolufinancování.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod III – Informace
• setkání seniorů
Předsedající informoval o plánovaném setkání seniorů obce v prosinci v hasičském
klubu. Termín bude ještě upřesněn.
• Mikulášská nadílka
Jako každý rok bude obec ve spolupráci s SDH Soběraz pořádat v prosinci mikulášskou
nadílko pro děti.
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• oprava místností OÚ
byla zahájeny opravy vnitřních prostor obecního úřadu (opravy omítek, stropů,
rekonstrukce WC). Termín dokončení listopad 2012
• Zhotovení zpevněného vjezdu na hřbitov
V průběhu měsíce listopadu 2012 bude pokračovat úprava okolí hřbitova – vydláždění
příjezdové cesty (zámková dlažba) a úprava travnaté plochy před hřbitovem (vyjmutí
betonovým obrubníků a zarovnání plochy).
Zahájení 12.11.2012, předpokládané trvání stavby 5 dnů.

Bod IV - plán zimní údržby místních komunikací
Předsedající informoval, že zimní údržba bude prováděna dle stejného plánu a v obdobném
rozsahu jako minulou zimní sezonu. Plán zimní údržby je přílohou tohoto zápisu a spolu s ním
bude vyvěšen na úřední desce obce.
Nárh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje plán zimní úržby.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod V – smlouva s MěÚ Jičín – správa evidence obyvatel
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje smlouvu s MěÚ Jičín o správě evidence obyvatel.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 2 bylo schváleno.
Bod VI – Diskuze
v diskuzi vystoupili p. J. Khom a p. M. Pršala

Zápis byl vyhotoven dne: 9.11.2012

Zapisovatel: J. Kapoun

Ověřovatelé: p. M. Nožička
p. M. Šimek
Starosta:

p. A. Hrabec
-3-

