Obec Soběraz
Zastupitelstvo obce Soběraz

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 04/2014
konaného dne 10.07.2014, 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 4 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6, omluven
Kapoun a Čmelík) jmenovitě Kopecký, Hrabec, Šimek, Nožička takže zastupitelstvo
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Nožička 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)

Finance
Volby do obecního zastupitelstva
Různé
Diskuze

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod I – Finance:
Zůstatek běžného účtu v Komerční bance k 8.7.2014 činil 2 784 058,38 CZK.
Zůstatek u ČNB k 7.7.2014 je 113 362,64 CZK.
Bod II – volby do obecního zastupitelstva
Komunální volby se uskuteční 10-11.10.2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz bude tvořeno i v příštím volebním období 7 zastupiteli
(stejný počet jako v současném volebním období).
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod III – Různé
Zhotovení podzemních požárních nádrží
Nevyhovující stav současné požární nádrže (plněna pouze dešťovou vodou)
v lokalitě naproti seníku je třeba vyřešit, aby byl zajištěn rozvoj obce, zejména
možnost další výstavby. Toto téma bylo již detailně projednáno a zdokumentováno
na veřejném zasedání č. 2/2013. Zastupitelstvo znovu projednalo zmíněnou výstavbu
a navrhuje vybudovat podzemní nádrže tvořené betonovými armaturami a objemu
cca. 15 m3 umístěnými na pozemku č. 207/1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje vybudování podzemních požárních nádrží na
pozemku č. 207/1 ve vlastnictví obce. Nádrže budou lokalizovány v rohu tvořeným
sousedními pozemky č. 190/2 a 123. Starosta se pověřuje jednáním s projektantem.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Prodej pozemku pod stanicí regulace plynu
Zájem o odkup pozemku projevila firma RWE. Tato firma jako jediná reagovala na
na vyhlášený záměr prodeje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje prodej pozemku č.230/4 za minimální cenu
10000 Kč. Kupec bude hradit veškeré náklady spojené s koupí.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Dne 25.6.2014 za účasti starosty obce a zástupců odboru dopravy z Krajského úřadu
se uskutečnila prohlídka silnice Tešín-Radim. V navazující poradě bylo
konstatováno, že bude zadán požadavek na projekt rekonstrukce dané silnice, dále
budou opraveny krajnice (zhutnění) a vyspraveny výmoly.
V nedávné době byl proveden úklid autobusové zastávky, pořezání větví lip na
hřbitově, ostříhány keře u kapličky. Tím byly odstraněny nedostatky nahlášené
občany při minulém zasedání zastupitelstva.
Vybrání vsakovacích příkopů bylo objednáno a proběhne v měsíci srpnu/září.
Instalován stojan na kolo před budovou OÚ jakožto sponzorský dar od firmy AB
Bohemia. Instalována siréna na stožár.
VOS Jičín má zájem o připojení obce Soběraz na vodovod z Valdic. Bude řešeno
příštím zastupitelstvem. Nutno zažádat o změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
na Krajském úřadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem VOS Jičín a pověřuje starostu, aby v tomto
smyslu informoval firmu VOS.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Bod IV – Diskuze
Autobusová zastávka - instalovat novou lavičku případně současnou lavičku vyvýšit.
Chodník – ověřit znovu možnost vybudování alespoň od hřbitova k zastávce.
Zápis byl vyhotoven dne: 10.07.2014

Zapisovatel: P. Kopecký
Ověřovatelé: M. Šimek

Starosta:

M. Nožička
Příloha: orientační umístění požárních nádrží na pozemku č. 207/1

A. Hrabec

Příloha zápisu: orientační umístění požárních nádrží na pozemku č. 207/1

