Obec Soběraz
Zastupitelstvo obce Soběraz

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 02/2018
konaného dne 29.03.2018, 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, M.Nožička, Riegelová, Danišová, Kopecký, Čmelík (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:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Finance
Závěrečný účet za rok 2017
Rozpočet na r. 2018
Prodej obecního pozemku
Různé
Diskuze

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
1) Finance
Zůstatek běžného účtu a spořícího účtu v Komerční bance k 26.03.2018 činil
2.083.013 CZK resp. 2.893.613 CZK. Zůstatek u ČNB k 26.03.2018 činil 406.385
CZK.
2) Závěrečný účet obce za r. 2017, účetní závěrka za r. 2017, zpráva o
přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
Návrh závěrečného účtu obce za r. 2017 včetně všech příslušných příloh byl
zveřejněn na elektronické i kamenné úřední desce 15 dnů před schválením v ZO.

Starosta seznámil přítomné se zprávou z auditu hospodaření obce za r. 2017
vykonané Krajským úřadem. Výsledek přezkoumání – nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad.
ZO schvaluje účetní závěrku za r. 2017 a převod výsledku hospodaření ve výši
816.116,96 Kč (zisk) z účtu 431 na 432.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3) Rozpočet na r.2018
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na elektronické i kamenné úřední desce.
Předsedající seznámil přítomné s hlavními položkami rozpočtu. Hlavními výdaji jsou
doplatek za zhotovení územního plánu, údržba obce (prořez lip) a oprava
komunikací. Rozpočet je v příloze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočet obce na r. 2018 v odvětvovém
členění jako přebytkový a to ve výši příjmů 1.872.017 CZK a výdajů ve výši
1.219.050 CZK.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4) Prodej obecního pozemku
Na řádně vyvěšený záměr prodeje obecního pozemku č.125/20 v areálu společnosti
Mave a.s. se ve stanoveném termínu přihlásil jediný zájemce a to společnost Mave
a.s. Cena obvyklá je 50 Kč/m2, což při výměře pozemku 536 m2 činí 26.800 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje prodej pozemku parcelní č. 125/20
zapsaného na LV č. 10001 v katastrálním území Soběraz firmě MAVE, a.s. za
cenu obvyklou ve výši 26.800 Kč. Kupující ponese veškeré náklady spojené
s prodejem pozemku. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 1, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5) Různé
Informace od p. starosty – obec se začíná zabývat problematikou parkování vozidel
v obci. Obec má úmyslu připravit vyhlášku regulující parkování na obecních
pozemcích. V současnosti auta parkují na zelených plochách, kde ničí povrch
(koleje, bláto..), často dochází k omezení průjezdné šířky komunikací – je nutné

zachovat průjezd pro vozidla integrovaném záchranného systému, popelářů i
ostatních obyvatel a také umožnit zimní údržbu komunikací.
6) Diskuze
P. Korda – připomínka k parkování na návsi, řešit parkování s původci problému a
nejenom vyhláškou.
P.Riegelová – reagovala, že nelze poukazovat na jiné, ale řešit každý sám u sebe.
Především každý využít vlastní dvůr, garáž, stodolu…
Nechce se řešit jenom parkování kvůli ničení pozemků, ale i zajištění dopravní
obslužnosti (záchranný systém, popeláři, apod..).
M.Nožička – připomínka k tomu, že občané nedodržují třídění odpadu na hřbitově.
Věnce a větve jsou narovnány na plato pro kontejner, přičemž pro tento odpad je
určena popelnice. Zastupitelstvo zjistí možnosti větší popelnice, či kontejneru.
Informace - poděkování pí. Kapounové za úklid autobusové zastávky.

Zápis byl vyhotoven dne: 29.03.2018

Příloha: schválený rozpočet na r. 2018

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

A. Hrabec

