Obec Soběraz
Zastupitelstvo obce Soběraz

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 02/2019
konaného dne 12.6.2019, od 18:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Soběraz (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 hodin starostou obce A. Hrabcem (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
konstatoval, že přítomni jsou 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 7)
jmenovitě A. Hrabec, P. Nožička, L. Hubálovský, V. Riegelová (omluven M. Nožička,
J. Danišová, M. Bukovinský) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (dle § 92 odst.
3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu P. Nožičku, V. Riegelovou,
zapisovatelem L. Hubálovského. 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)

Finance
Různé
Diskuze

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
I) Finance
Zůstatek běžného účtu a spořícího účtu v Komerční bance činil k 12.6.2019 3 880
230 CZK, resp. 2 894 103 CZK. Zůstatek u ČNB činil k 5.6.2019 546 511 CZK.
II) Různé
Zřízení komise k řízení jednání o vodovodu:
Návrh komise: L. Hubálovský – předseda, členové: M. Bukovinský, V. Riegelová, za
občany V. Mlynář
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje zřízení komise k řízení jednání o
vodovodu ve výše uvedeném složení.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení bylo schváleno.
Informace od p. starosty:
Smluvní partner p. starostu informoval o věcech v kontejneru na bioodpad,
které tam nepatří (umělé květiny, kalíšky po svíčkách). Při opakování bude
vypovězena smlouva!!
Na obecní cestě ke kontejneru byla objevena stavební suť, i když na území
obce platí zákaz skládky!!
Byly poničeny stromky od hasičských nádrží až k cestě vedoucí k MAVE
(zjištěno ještě před sekáním), dále byly poničené lípy u křížku u remízku. Nová
výsadba vzhledem k suchu nebude.
Krajský úřad schválil veřejnoprávní smlouvu s městem Jičínem o zastupování
ve věcech přestupků.
Proběhlo jednání s VOS Jičín – příslib k připojení na jičínský vodovod.
VI) Diskuze
P. Nožička informoval o zarostlých obecních cestách – bude objednáno posekání
cest u Zemědělské společnosti Radim.

Zápis byl vyhotoven dne: 12.6.2019
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