Obec Soběraz
Zastupitelstvo obce Soběraz

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 04/2016
konaného dne 29.09.2016, od 18:30 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
Kopecký. 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
Rozpočtová změna č.1
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 1 312 544 CZK, resp.
2 491 965 CZK ke dni 23.09.2016.
Zůstatek u ČNB činil 248 376 CZK ke dni 05.09.2016.
II) Rozpočtová změna č.1
Rozpočtové opatření č. 1 je přílohou tohoto zápisu. Jedná se o úpravy položek
rozpočtu dle aktuálního stavu čerpání resp. nečerpání peněz na těchto položkách.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočtové opatření č. 1.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
III) Různé
Starosta seznámil občany se stavem (plánu opravy) silnice č.III/2864 Těšín-Radim
od Krajského úřadu.
Sběr nebezpečného odpadu proběhne 6. listopadu 2016 mezi 12:45-12:55 u budovy
OÚ.
Podzemní nádrže požární vody – jsou zaevidované na stavebním úřadě a u hasičů.
Odhad pozemku p.č. 563/2 byl zpracován. Cena za odhad 1500 Kč.
Instalace 4 nových LED svítidel proběhla v září 2016.
Někteří občané se zbavují bioodpadu (spadané ovoce) vývozem do příkopu mezi
Soběrazí a Radimí i přestože je kontejner na bioodpad přistaven u požární zbrojnice
a má dostatečnou kapacitu.
Poděkování starosty za uspořádání akce „loučení s prázdninami“ spolku Praha a
SDH Soběraz-Těšín za uspořádání „posvícenské zábavy“.
Vývoz papíru (modrý kontejner) – ověřit zvýšení vývozu na 2x za měsíc.
MUDr. Jedličková chce vlastní kontejner na bioodpad – může si zařídit přímo u
Severočeských komunálních služeb.
IV) Diskuze
Bez diskuze.

Příloha: rozpočtové opatření č.1

Zápis byl vyhotoven dne: 29.09.2016

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

A. Hrabec

Příloha č.1

