Obec Soběraz
Zastupitelstvo obce Soběraz

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 05/2016
konaného dne 9.11.2016, 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
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)
V)
VI)
VII)

finance
prodej pozemku p.č. 563/2
nákup světel veřejného osvětlení
zimní údržba komunikací
různé
diskuze
rozpočtová změna č.2

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 1 406 831 CZK, resp.
492 028 CZK ke dni 7.11.2016.
Zůstatek u ČNB činil 287 517 CZK ke dni 04.11.2016.
II) Prodej pozemku p.č. 563/2
Předsedající informoval přítomné o prodeji pozemku p.č. 563/2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje prodej pozemku p.č. 563/2 v
katastrálním území Soběraz firmě Lesy České republiky, s.p. za cenu obvyklou
ve výši 2600 Kč. Kupující ponese veškeré náklady spojené s prodejem
pozemku. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
III) Nákup světel veřejného osvětlení
Předsedající informoval přítomné o koupi 12 ks LED světel a 5 výložníků. Tyto světla
nahradí původní výbojková světla z r. 1995. Pořízením těchto světel a jejich instalací
bude kompletní osvětlení v obci realizováno LED světly. Cílem je zvýšení kvality
osvětlení a úspora elektrické energie (spotřeba LED světel je o cca. 50% nižší).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje nákup 12 ks světel a 5 ks výložníků od
firmy Empemont s.r.o. za cenu 86024 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
IV) Zimní údržba komunikací
Zimní údržba místních komunikací v obci bude prováděna ve stejném rozsahu jako
v minulých letech pluhováním. Vozidla občanů musí být parkována tak, aby nebránila
provádění zimní údržby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje plán zimní údržby pluhováním.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
V) Různé
Jako každý rok proběhne setkání seniorů v hasičské klubovně. Termín 30.11. 2016
od 15:00. Letos přijde na toto setkání p. Rejlek ředitel Oblastní charity Jičín, aby
představil zúčastněným činnost této organizace v oblasti poskytování služeb
seniorům.
Mikulášská besídka a nadílka pro děti se bude jako tradičně konat v hasičské
klubovně. Termín bude upřesněn.
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotační výzvu č.11/2016 „1.3.8 Domovní
čistírny odpadních vod“, kdy příjemcem dotací jsou obce, které poté i zodpovídají za
provoz těchto čistíren. Starosta se informoval na další detaily na MěÚ Jičín. Dotační
výzva vč. informací z MěÚ byly projednány zastupitelstvem obce na pracovní poradě
dne 26.10.2016. Zastupitelstvo posoudilo tuto dotační výzvu s tím, že obec se
nebude této výzvy účastnit.
Starosta informoval o tom, že občané vyvážejí listí na pole v blízkosti obce, i když je
dostatečná kapacita kontejneru na bioodpad.

VI) Diskuze
P. J.Čmelík informoval přítomné o jeho zkušenostech s provozem domovní čistírny
v jeho vlastnictví.
P. Pršala vznesl dotaz k prodeji pozemku 563/2 a způsobu určení prodejní ceny. P.
Pršala byl seznámen se znaleckým posudkem tohoto pozemku. P.Pršala si vyžádal
sdělit prodejní cenu za pozemek pod regulační stanicí. Bude mu sděleno do 30 dnů.
P. Čmelík – dotaz ohledně vlastnictví cesty kolem lesa, pokud ve vlastnictví obce tak
zajistit posekání cesty, aby byl zajištěn volný průjezd. Připomínka k otevřeným
oknům v kapličce, třeba uzavřít okna.
Výsadba pásu zeleně vedle skladovacích sil (stromy vysazeny) probíhá, budou také
vysazeny keře mezi stromy? Odpověď: Kolaudace ještě neproběhla, v rámci
kolaudace bude ze strany obce dohlédnuto zda splněna výsadba dle projektu.
P.J.Čmelík starší – dotaz jak fakturována zimní údržba? Odpověď – dle motohodin,
fakturována započatá ¼ h. Dotaz k ceně za metr a stanovení ceny – byl seznámen
se znaleckým posudkem. Citování ze starších zápisů z veřejných zasedání Frézování pařezů neproběhlo podél celé cesty, cena za úpravy prostranství kolem
podzemních nádrží. P.Čmelík očekává písemné odpovědi na jeho dotazy, které
předal v písemné formě zastupitelstvu.
VII) Rozpočtová změna č.2
Rozpočtové opatření č. 2 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. 2.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Příloha: rozpočtové opatření č.2

Zápis byl vyhotoven dne: 09.11.2016

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

A. Hrabec

