Obec Soběraz
Zastupitelstvo obce Soběraz

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 06/2016
konaného dne 14.12.2016, 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, P.Nožička, Danišová, Kopecký, Čmelík, Riegelová (omluven M. Nožička)
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu P. Nožička, 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)
V)

Finance
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové provizorium obce na r. 2017
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 13.12.2016
1.388.248 CZK, resp. 2 492 028 CZK. Zůstatek u ČNB činil k 13.12.2016 292.089
CZK.
II) Rozpočtové opatření č.3
Rozpočtové opatření č. 3 je přílohou tohoto zápisu. Jedná se o přesun peněz
z nečerpaných položek rozpočtu na položky vyžadující navýšení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
III) Rozpočtové provizorium obce na rok 2017
Předsedající představil návrh rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí
2017. V případě rozpočtového provizoria bude obec hradit pouze nejnutnější
výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce a závazky vyplývající z již
uzavřených smluv.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
IV) Různé
Poděkování starosty všem občanům, kteří se starali o údržbu zeleně v obci.
Poděkování starosty SDH a přátelům z Prahy za zajištění kulturních akcí v obci
(loučení s prázdninami, mikulášská nadílka….).
Poděkování zastupitelům za jejich práci v zastupitelstvu.
Starosta popřál všem občanům vše nejlepší do nového roku.
Ředitel ZS Radim informoval starostu obce, že na pole vedle hřbitova občané
vyvážejí listí.
Na hřbitov byla instalována vitrína, kde bude vyvěšen hřbitovní řád.
Byla instalována 4 nová světla. Další světla budou instalována až budou příznivé
povětrnostní podmínky.
Zastupitelstvo se nebude zabývat anonymními dopisy.
Poskytování informací (např. odpověď na žádost občanů) se řídí zákonem č.
106/1999 Sb. „O svobodném přístupu k informacím“. V souladu s tímto zákonem
budou písemné odpovědi zpoplatněny.
V) Diskuze
Bez příspěvků.

Zápis byl vyhotoven dne: 14.12.2016

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

A. Hrabec

