Obec Soběraz
Zastupitelstvo obce Soběraz

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 02/2016
konaného dne 18.05.2016, 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, Danišová, Kopecký, Čmelík, M.Nožička, Riegelová (omluven P.Nožička),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Čmelík, Danišová, 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
Prodej pozemku p. č. 563/2
Různé
Diskuze

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
I) Finance
Zůstatek běžného účtu a spořícího účtu v Komerční bance činil k 16.05.2016
1 028 298 CZK, resp. 2 491 341 CZK. Zůstatek u ČNB činil k 04.05.2016 230 089
CZK.
II) Prodej pozemku p.č. 563/2
Na vyhlášený záměr prodeje pozemku p.č. 563/2 (výměra 65 m2, ostatní plocha) se
přihlásil jediný zájemce a to Lesy České republiky s.p. (LS Hořice).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje prodej pozemku p.č. 563/2 společnosti
Lesy České republiky. Prodejní cena pozemku bude vycházet z úředního

odhadu a kupující ponese veškeré náklady spojené s prodejem a převodem
pozemku. Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním a uzavřením smlouvy
v této záležitosti.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
III) Různé
Na zastupitelstvu č.1 byla podána informace o nabídce poskytování pečovatelské
služby zajištěnou Oblastní charitou Jičín. V meziobdobí byly zastupitelstvu obce
doručeny podrobnější informace a na jejichž základě se zastupitelstvo rozhodlo tuto
službu podpořit. Informace budou vyvěšeny na úřední desce obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování Charitní pečovatelské služby pro
své občany od 1. 1. 2017 a zároveň schvaluje příspěvek na její poskytování ve
výši 3000 korun.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Obecní úřad obdržel žádost p. Štěrby ze dne 19.4.2016 o umožnění umístění lešení
na obecním pozemku č. 207/1 přiléhajícímu k nemovitosti čp 46. Na uvedené
nemovitosti proběhne oprava fasády s počátkem v květen / červen 2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost p. Štěrby s tím, že část pozemku zabraná
lešením bude k tomuto účelu pronajata za 1 Kč/m2/den. Částka za pronájem
pozemku musí být uhrazena předem. Stavba lešení může proběhnout až po
zaplacení pronájmu. Po ukončení oprav nemovitosti a odstranění lešení musí
být pozemek uveden do původního stavu.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Informace:
- na zasedání zastupitelstva obce č. 1/2016 dne 16.3.2016 bylo schváleno
navýšení odměny místostarosty. Navýšení odměny nelze provést se zpětnou
platností, takže schválená odměna ve výši 5200 Kč pro místostarostu je platná
od 17.3.2016.
- obec objednala velkoobjemový kontejner (10 m3), který bude dodán v první
polovině června. Kontejner nahradí stávající systém sběru bioodpadu do 2
kontejnerů o objemu 770 l, který se ukázal jako kapacitně nedostatečný.
Bioodpad bude odvážen do firmy Obora (Valdice), se kterou obec uzavřela
smlouvu o odběru bioodpadu. Kontejner bude umístěn u hasičské zbrojnice.
- v měsíci květnu proběhla údržba zeleně na hřbitově (živý plot) a u kapličky.
Byly odstraněny uschlé rostliny a provedeno dosázení novými. Obec zajistila

-

-

zalévání (ZS Radim) vysazené i stávající zeleně. Zálivka bude prováděna
pravidelně i v dalším období.
oprava cesty mezi návsí a hřbitovem. Geometrickým zaměřením cesty bylo
zjištěno, že cesta vede v nejužším místě po soukromém pozemku p. M.
Nožičky. Pro zajištění průjezdnosti cesty obec oslovila p. M. Nožičku
s požadavkem na zachování cesty v původní šíři a umístění. Pan Nožička
souhlasí s opravou cesty za podmínky, že šíře a umístění části cesty na jeho
pozemku bude po provedené opravě odpovídat současnému stavu.
19.6.2016 proběhne sběr nebezpečného odpadu, v čase 12:45-12:55 u
budovy OÚ

IV) Diskuze
bez diskuze

Zápis byl vyhotoven dne: 18.05.2016

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

A. Hrabec

