Obec Soběraz
Zastupitelstvo obce Soběraz

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Soběraz
konaného dne 5.11.2018, od 18:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Soběraz (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 hodin dosavadním starostou obce p. Hrabcem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva jmenovitě p. Hrabec, p. Riegelová,
p. Danišová, p. P. Nožička, p. M. Nožička, Ing. Bukovinský, p. Hubálovský, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (v souladu s § 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předání osvědčení členům zastupitelstva a složení slibu zastupitele
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2, Zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2
Zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že
svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho)
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné
členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu (příloha č.1) a současně předal zastupitelům osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce.
Všichni přítomní členové zastupitelstva složili předepsaný slib.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Reiglovou a p. Danišovou,
zapisovatelem p. Hubálovského. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje následující program zasedání:
I)
II)
III)
IV)
V)

Finance
Volba starosty, místostarosty, předsedů výborů, hospodářky obce
Stanovení odměn zastupitelů
Plán zimní údržby obce
Různé:
rozsvícení vánočního stromu v Soběrazi
mikulášská nadílka pro děti
posezení se seniory

VI)

Diskuze

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
I) Finance
Zůstatek běžného účtu v Komerční bance ke dni 1.11.2018 činil 2 936 180,- CZK,
spořící účet 2 893 669,- CZK. Zůstatek u ČNB ke dni 30.10.2018 je 473 500,91,CZK.
II) Volba starosty, místostarosty, předsedů výborů, hospodářky obce
Zastupitelstvo rozhodlo, že volby funkcionářů obce budou provedeny veřejně
hlasováním.
Návrh kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Zastupitelstvo navrhlo na funkci starosty p. Antonína Hrabce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz volí starostou p. Hrabce.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 1.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Návrh kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Zastupitelstvo navrhlo na funkci místostarosty p. Lukáše Hubálovského.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz volí místostarostou p. Hubálovského.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 1.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Předsedající informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor dle příslušných
paragrafů zákona o obcích. Zastupitelstvo určuje počet členů výborů, který musí být
lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně 3 členy. Předsedou
výboru může být pouze člen zastupitelstva, členy výboru mohou být i jiné osoby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz zřizuje finanční a kontrolní výbor. Finanční i kontrolní
výbor budou mít 3 členy. Kontrolní výbor bude vykonávat i činnosti spojené s oblastí
stavebně-technickou.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Návrh kandidátů na funkci předsedy kontrolního výboru:
Zastupitelstvo navrhlo na funkci předsedy kontrolního výboru p. Miroslava Nožičku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz volí předsedou kontrolního výboru p. M. Nožičku.

Členy kontrolního výboru dále budou: p. Flamberg a p. P. Nožička.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Návrh kandidátů na funkci předsedy finančního výboru:
Zastupitelstvo navrhlo na funkci předsedy finančního výboru p. Věru Rieglovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz volí předsedou finančního výboru p. Rieglovou.
Členy finančního výboru dále budou: p. J. Čmelík, p. M. Bukovinský.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Návrh kandidátů na funkci hospodářky:
Zastupitelstvo navrhlo na funkci hospodářky p. Janu Danišovou.
Činnost hospodářky je vykonávána dohodou, ve výši 2 500,- Kč/měsíc.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje p. Danišovou do funkce hospodářky obce.
Výše měsíční odměny hospodářky 2 500,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 1.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
III) Stanovení odměn zastupitelů
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
Zákona o obcích a nařízení vlády č. 459/2013 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna, a to ode dne
6.11.2018. Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce starosty,
místostarosty a předsedy výborů obce (§ 77 odst. 2 Zákona o obcích).
Návrhy odměn:

Starosta: 10 950,- Kč
Místostarosta: 5 200,- Kč
Předseda výboru: 900,- Kč
Člen zastupitelstva: 400,- Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje odměnu starosty ve výši 10 950,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 1.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje odměnu místostarosty ve výši 5 200,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 1.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje odměnu předsedy finančního výboru ve výši
900,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje odměnu předsedy kontrolního výboru ve výši
900,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje odměnu člena zastupitelstva ve výši 400,Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
IV) Plán zimní údržby obce
Zimní údržba komunikací v obci bude prováděna výhradně plužením. Rozsah údržby
se proti minulým letům rozšiřuje o údržbu cesty vedoucí k nemovitosti p. Hanuše.
Naopak nebude prováděna na cestě k Antonyovým a Rolcovým (zde neprojede
technika údržby), ulička bude plužena od Brendlových.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje plán zimní údržby obce.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
V) Různé
Pan starosta dále informoval o následujícím:
- navýšení ceny svozu komunálního odpadu od 1.1.2019, ceny budou vyvěšeny na
úřední desce.
- pořizování zvukového záznamu zasedání zastupitelstva, a to pro interní účely od
příští schůze.
- zastávka – cena 65 000,- Kč včetně montáže, na rok 2019 plánováno doplnění
osvětlení (probíhá výběr způsobu napájení), mezera od země je zde záměrně
kvůli hnití
- sekání trávy – všechny travnaté plochy, včetně úvozu u Mackových jsou
posečeny, je slíbeno zastřižení živých plotů na obecních pozemcích
- údržba hřbitova – opraveny jsou tašky na střeše márnice, nádoba u márnice
bude uklizena a bude se používat pouze kontejner u vchodu
- návštěva vedoucího odboru dopravy Krajského úřadu v Hradci Králové p.
Červíčka ohledně opravy komunikace přes Soběraz
VI) Diskuze

-

p. Macek – upozornění, že není zastávka označena a řidiči tam nechtějí
zastavovat – slíbena náprava
p. P. Čmelík – upřesnění k diskuzi z minulé schůze: větve v kontejneru na
bioodpad jsou z vrby na obecním pozemku – pro příště bude ořezávání
zajišťovat obec

Zápis byl vyhotoven dne: 5.11.2018
Zapisovatel: L. Hubálovský

Ověřovatelé: V. Rieglová

Starosta: A. Hrabec

J. Danišová
Příloha: podpisový arch prokazující složení slibu členů zastupitelstva

