Obec Soběraz
Zastupitelstvo obce Soběraz

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 05/2018
konaného dne 27.09.2018 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, P.Nožička takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu M. Nožička, P. Nožička 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)

Finance
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 30.06.2018 činil 2 788
522 CZK resp. 2 893 235 CZK. Zůstatek u ČNB k 25.09.2018 činil 468 448 CZK.
2) Prodej obecního pozemku
Na řádně vyvěšený záměr prodeje části obecního pozemku č. 111/2 se ve
stanoveném termínu přihlásil jediný zájemce. Cena prodejní byla stanovena na 50 Kč
/ m2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje prodej části obecního pozemku p.č.
111/2 za cenu 50 Kč/m2. Kupující ponese veškeré náklady spojené s koupí
pozemku – vklad do katastru, náklady spojené se zaměřením dotčené části
pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3) Různé
V termínu 5.a 6.10.2018 proběhnou volby do zastupitelstva obcí (volby do Senátu se
týkají pouze volebního obvodu č.47 – Náchod).
Probíhá oprava autobusové čekárny – stávající plechová bude nahrazena
prosklenou dřevěnou čekárnou. Děkujeme SDH Soběraz za demontáž staré čekárny.
Akce bude ukončena do půlky října.
Starosta poděkoval všem zastupitelům za činnost ve volebním období 2014-2018 a
zejména p. Kopeckému za spolupráci v oblasti elektronických komunikací a popřál
jemu a jeho rodině vše nejlepší v novém bydlišti.
Starosta podal oficiální žádost o připojení obce na vodovod.
Doporučený dopis p. Brendlovi s tím, aby dbali dodržování veřejné vyhlášky týkající
se pohybu psů v katastru obce (pes na vodítku, nasazené košíky). V případě
opakování bude záležitost předána na MěÚ Jičín.
Starosta zmínil, že byl poslán zamítavý dopis k žádosti firmy Unikont Group o změnu
způsobu užití pozemku. Firma se odvolala a poslala dopis na krajský úřad.
4) Diskuze
P.Khom - zmínil, aby obec pracovala s vysokou prioritou na připojení obce na
vodovod. Také zmínil obavy ze psů od p. Brendla.
J.Čmelík - připomínka doplnit část chybějící střešní krytiny na márnici. Doporučil
odstranit barel na hřbitově, proto aby lidé využívali k ukládání odpadu pouze
kontejner. Připomínka k tomu, že je třeba ořezat výhony lip na hřbitově. A navíc, že
tam leží ořezané metrové výhony.
P.Čmelík st. - nezalévají se zasazené stromy, lajdácké práce odborné firmy.
Nepořádek okolo hasičárny - podnět lajdákům odkládat zde další odpady. Sekají se
pouze plochy, které nevyžadují ruční práce seká se tedy pouze to co jde sekačkou.
Hasičské stříkačky - kolik stály a proč se kupovaly, místo té původní. Stříkačky se prý
používaly pro čerpání fekálií, což je možné, ale poté se musí vymýt čistou vodou.
Pí. Macková - podnět k posekání úvozu na konci cesty.

Zápis byl vyhotoven dne: 27.09.2018

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

A. Hrabec

