Obec Soběraz
Zastupitelstvo obce Soběraz

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 01/2015
konaného dne 12.03.2015, 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 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7) jmenovitě
Hrabec, P.Nožička, M.Nožička, Riegelová, Danišová, Kopecký (Čmelík omluven)
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pí. Riegelová, pí. Danišová
zapisovatelem p. Kopeckého. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Předání osvědčení člena zastupitelstva a složení slibu zastupitele
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2, Zákona o obcích vyzval p. M. Nožičku ke
složení slibu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2
Zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že
svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho)
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval p. M.
Nožičku ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravený arch
(příloha č.1) a současně předal osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce.
Pan M. Nožička složil předepsaný slib.
Schválení programu:
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje následující program zasedání:
I)
II)
III)
IV)
V)

Finance
Žádost k napojení vody
Žádost o využívání obecního pozemku
Různé
Diskuze

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

I) Finance
Zůstatek běžného účtu v Komerční bance k 09.03.2015 činil 3.073.199 CZK.
Zůstatek u ČNB k 5.3.2015 je 166.535 CZK.
II) Žádost k napojení vody
Starosta informoval o žádosti firmy La Casa Nueva s.r.o. (majitel nemovitosti čp. 3 a
čp. 2 a odpovídajících pozemků) k napojení uvedených nemovitostí na vodu z obecní
studny v sousedství těchto nemovitostí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz neschvaluje žádost firmy La Casa Nueva k
napojení vody z obecní studny. Studna zůstane zdrojem vody pro potřeby
obce.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
III) Žádost o využívání obecního pozemku
Starosta informoval o žádosti p. L. Štěrby o využívání obecního prostranství 207/1
(majitel obec Soběraz) sousedícího s nemovitostí čp 46 a stavební parcelou 119/1 ve
vlastnictví žadatele. Důvodem je plánovaná rekonstrukce nemovitosti čp 46.
Návrh usnesení:
Žádosti se vyhovuje s tím, že: platnost povolení k využívání je do konce r. 2016
(s možností prodloužení); údržba užívané části pozemku bude na vlastní
náklady žadatele; po ukončení prací žadatel uvede pozemek do původního
stavu. Zpevnění pozemku štěrkem, či kamenivem je nepřípustné.
Starosta předá žadateli skicu s vyznačenou částí pozemku pro toto užívání.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
IV) Různé
Je nutné provést opravu vodovodního potrubí do budovy obecního úřadu z důvodu
havárie stávajícího potrubí.
Proběhla kontrola účetnictví a majetku obce finančním výborem s výsledkem bez
závad.
Proběhl audit účetnictví a hospodaření obce krajským úřadem dne 5.3.2015 – bez
závad. Zápis o kontrole bude dodán prostřednictvím datových stránek.
Informace: návrh rozpočtu obce je vyvěšen na úřední desce. Po uplynutí lhůty 15
dnů od zveřejnění bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva.
Předána písemná připomínka p. Pršaly k návrhu rozpočtu obce. Starosta seznámil
přítomné s jejím obsahem a vyjádřil se k jednotlivým bodům.
Sběr bioodpadu
Připraven návrh vyhlášky stanovující oddělený sběr bioodpadu (vyvěšen na úřední
desce i www stránkách obce). 2 kontejnery pro sběr odpadu budou umístěny u

hasičárny a v blízkosti návsi. Bioodpadem se rozumí pouze rostlinný odpad (listí,
tráva..) NE části dřevin (větve).
Úprava rybníčku pod návsí
Začala úprava rybníčku a jeho okolí pod návsí. Byly vyřezány náletové dřeviny. Dále
proběhnou terénní úpravy břehů rybníčku, jeho vyčištění a výsadba nové zeleně.
Hasičský bál
21.3. proběhne tradiční hasičský bál v hostinci U Jindry v Železnici. Pořádá SDH
Soběraz. Zajištěna tombola a svoz/odvoz lidí.
Připomínka p. M. Nožičky - někteří občané využívají prostor za hřbitovem
k odkládání větví z vlastních zahrad. Tento prostor NENÍ v žádném případě určen
pro tyto účely.
P. starosta a M. Nožička budou jednat s ředitelkou firmy Mave ohledně možnosti
vodovodu pro obec.
V) Diskuze
Nic nebylo diskutováno přítomnými.

Přílohy: podpisový arch

Zápis byl vyhotoven dne: 12.03.2015
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