Obec Soběraz
Zastupitelstvo obce Soběraz

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 03/2016
konaného dne 30.06.2016, 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 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7) jmenovitě
Hrabec, Danišová, Kopecký, Čmelík, M.Nožička, Riegelová, 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)

Finance
Různé
Diskuze

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
I) Finance
Zůstatek běžného účtu a spořícího účtu v Komerční bance činil 1 208 116 CZK, resp.
2 491 341 CZK ke dni 28.06.2016.
Zůstatek u ČNB činil 234 661 CZK ke dni 03.06.2016.
II) Různé
Tento týden byl dodán velkoobjemový kontejner (10 m3) na sběr bioodpadu.
Kontejner nahradí stávající systém sběru bioodpadu do 2 kontejnerů o objemu 770 l,
který se ukázal jako kapacitně nedostatečný. Poslední svoz bioodpadu proběhne
4.7., poté budou kontejnery vráceny.
Kontejner na bioodpad bude umístěn u hasičské zbrojnice. Toto místo je zvoleno
z důvodu zpevněné plochy.
Kontejner je určen pouze pro uvedený bioodpad – tráva, listí, zbytky ovoce a
zeleniny, spadané ovoce. V případě jiného druhu odpadu zamíchaného (i např. větví)

bude muset být kontejner vyvezen na skládku komunálního odpadu, s čímž je spojen
několikanásobně vyšší poplatek za uložení na skládku.
2.7. proběhne kulturně-společenská akce pro děti „vítání prázdnin“. Začátek 14:30 u
budovy OÚ. Večer se bude konat taneční zábava. Akci pořádá SDH a obecní úřad
Soběraz.
Informace: p. Svoboda – informoval o opravě plotu nacházejícího se na parcele č.
111/8. Došlo k dohodě s p. J.Čmelíkem o umístění tohoto plotu, aby nedošlo
k bránění vjezdu do jeho dvora. Zároveň p. Svoboda projevil zájem o odkup části
tohoto pozemku.
III) Diskuze
Paní Rieglová – cestu k remízku by bylo vhodné nechat posekat, průjezd částí cesty
je omezen keřem – zařídit jeho ořezání.
P. Macek – požadavek na vybrání části příkopu před jeho nemovitostí. Po
předchozích prudkých deštích, je tam značný nános bahna omezující funkci příkopu.
Připomínka pana P. Čmelíka – pás zeleně v souvislosti s výstavbou skladovacích
kapacit, dle stavebního povolení měla proběhnout kolaudace 30.6. V průběhu
kolaudace je třeba ze strany obce dohlédnout na splnění této části projektu.
Dále vznesl připomínku k umístění kontejneru na bioodpad – dle jeho názoru je příliš
blízko obytným budovám. Stanovisko obce – jde o zatím umístění na zkoušku,
v případě zápachu se bude hledat možnost jiného místa. Zároveň je třeba mít
kontejner pod dohledem – dodržení třídění odpadu a také „dohled“ nad kontejnerem
z důvodu možnosti odcizení.

Zápis byl vyhotoven dne: 30.06.2016

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

A. Hrabec

