Obec Soběraz
Zastupitelstvo obce Soběraz

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 07/2012
konaného dne 12.12.2012, 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
přítomni jsou 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 6), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluven p. M. Nožička a p. J. Čmelík
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Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. M. Šimka a p. P. Kopeckého, 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)

Rozpočtové provizorium na 1.Q 2013 a rozpočtové opatření č. 1 a 2

III)

Zadání územního plánu

IV)

účast obce v „komplexní pozemkové úpravě“ v kat. území Soběraz

V)

plán činnosti na rok 2013, zhodnocení roku 2012

VII)

diskuse
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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 12.12.2012:

2 034 990,- Kč

Bod II – Rozpočtové provizorium na 1.Q 2013 a rozpočtové opatření č. 1 a 2
Předsedající přestavil návrh rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku 2013 a rozpočtové
opatření č. 1 a 2.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2013 a
rozpočtové opatření č. 1 a 2.
V případě rozpočtového provizoria bude Obec hradit pouze nejnutnější výdaje
zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, hradí závazky vyplývající z již uzavřených
smluv.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č.: 2 bylo schváleno.

Bod III – Zadání územního plánu
Předsedající informoval o zadání zpracování územního plánu obce.
Nárh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje zadání územního plánu.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod IV - účast obce v „komplexní pozemkové úpravě“ v kat. území Soběraz
Předsedající informoval o záměru obce, požádat Pozemkový úřad Jičín o zpracování
komplexní pozemkové úpravy svého katastrálního území. Výsledkem bude nová digitální
katastrální mapa. Tato služba je pro obec bezplatná, neboť je hrazena ze státního rozpočtu.
Více viz příloha.
Nárh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje účast obce v „komplexní pozemkové úpravě“ v kat.
území Soběraz.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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Bod V – plán činnosti na rok 2013, zhodnocení roku 2012
p. Kopecký zhodnotil plnění naplánovaných úkolů v roce 2012 a plán úkolů pro rok 2013.
Celkový přehled vč. plánu pro rok 2013 bude zveřejněn na úřední desce obce.

Bod VI – Diskuze
v diskuzi vystoupil p. M. Pršala, který poukázal na následující:
- v zápise z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 8.11.2012 nebyly uvedeny diskusní
příspěvky p. Pršaly
Odpověď zastupitelstva: v dalších zápisech bude tato připomínka zohledněna
- zastupitelstvo neinformovalo občany o záměru nepostavit nový plot okolo hřbitova
Odpověď zastupitelstva: zastupitelstvo zveřejnilo tento záměr minimálně ve dvou
případech a to dne 25.4.2012 v dokumentu „Obnova zeleně na pietních místech: Popis
investičního záměru“ a v zápise č. 04/2012 z veřejné schůze ze dne 12.7.2012, bod II Různé.
- nedostatečné vysvětlení navrhovaných rozpočtových opatření
Odpověď zastupitelstva: v případě rozpočtových opatření bude požádána účetní o detailní
vysvětlení, aby tyto změny mohly být, v případě dotazu, srozumitelně vysvětleny na veřejné
schůzi
- zastupitelstvo je povinno hospodařit účelně a hospodárně s majetkem obce
- zastupitelstvo nenechává vyjadřovat se p. Pršalu v diskuzi
Odpověď zastupitelstva: řídící schůze postupuje vždy dle Jednacího řádu zastupitelstva
obce Soběraz. Protože p. Pršala vedl diskuzi v osobní rovině a nevyjadřoval se
k projednávané problematice, bylo mu slovo odejmuto, viz článek 6 „Průběh jednání
zastupitelstva“, odst. 8 a článek 10 „Péče o nerušený průběh jednaní“.

Zápis byl vyhotoven dne: 17.12.2012

Zapisovatel: J. Kapoun

Ověřovatelé: p. M. Šimek

Starosta:

p. P. Kopecký

p. A. Hrabec
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Rozpočtová změna č. 1
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Rozpočtová změna č. 2
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