Obec Soběraz
Zastupitelstvo obce Soběraz

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 03/2014
konaného dne 10.06.2014, od 18:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Soběraz (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 hodin starostou obce p. Hrabcem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6) jmenovitě
Kopecký, Hrabec, Šimek, Nožička, Čmelík takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Čmelíka a p. Šimka, zapisovatelem p.
Kopeckého. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Schválení programu:
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje následující program zasedání:
I)
II)
III)
IV)
V)

Finance
Závěrečný účet obce za r. 2013
Zpráva z auditu hospodaření obce za r. 2013
Různé
Diskuze

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod I – Finance:
Zůstatek běžného účtu v Komerční bance k 6.6.2014 činil 2 598 078,60 CZK.
Zůstatek účtu u ČNB k 4.6.2014 činil 108 840,90 CZK.
Bod II – závěrečný účet obce za r. 2013, účetní závěrka za r.2013; Bod III –
zpráva z auditu hospodaření obce za r. 2013
Návrh závěrečného účtu obce za r. 2013 včetně všech příslušných příloh byl
zveřejněn na elektronické i kamenné úřední desce 15 dnů před schválením v ZO.

Starosta seznámil přítomné se zprávou z auditu hospodaření obce za r. 2013. Audit
byl vykonán Krajským úřadem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad.
ZO schvaluje účetní závěrku za r. 2013 a převod výsledku hospodaření ve výši
344057,44 Kč (zisk) z účtu 431 na 432.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod IV – Různé
Informace - komunální volby budou vyhlášeny 10.-11.10.2014. Kandidátní listiny
musí být podány do 5.8.2014.
23.6.2014 bude v obci kominík, kdo má zájem ať se přihlásí u p. starosty.
25.6.2014 přijede odbor dopravy z Krajského úřadu na prohlídku silnice Tešín-Radim
za účasti starosty obce.
Stížnost občanů na přítomnost psů během otevírací doby v hasičské klubovně.
Obecní úřad se dohodl s provozovatelem SDH Soběraz na zákaz vstupu se psy do
klubovny.
K obecnímu úřadu bude instalován stojan pro kola. Zákaz opírání kol o fasádu
budovy.
SDH Soběraz / Těšín pořádá DĚTSKÉ PRÁZDNINOVÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE,
které se koná 28.6.2014 od 14:00 před budovou OÚ Soběraz. Od 18:00 bude
následovat POSVÍCENSKÁ TANEČNÍ VESELICE pro všechny generace. Hraje
populární kapela SOBĚRAZSKÁ PECKA.
Bod V – Diskuze
Lípa u Rolců – nechat ořezat v nejbližším možném termínu. Větve u křížku na
hřbitově ořezat – ihned, aby se zamezilo poškozování.
Připomínka p. Pluhařové – uklidit autobusovou zastávku, vyčistit lavičku, převěsit
jízdní řád. Opravit sklo.
Pokácení břízy u hřbitova-projednat s odborem ŽP. Připomínka výročí Jana Husa v r.
2015.
Pozemek č.532 (obecní cesta) – připomínka odstranění vrat na obecní cestě.
Úvoz u Coufalů – vyčistit vsakovací příkop, vyčistit vsakovací příkop u
transformátoru.
Zápis byl vyhotoven dne: 10.06.2014
Zapisovatel: P. Kopecký
Ověřovatelé: M. Šimek
J. Čmelík

Starosta:

A. Hrabec

