
 

             

       Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
  

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 01/2022 
konaného dne 31.3.2022 od 17:00 hodin 

 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Soběraz (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 17:00 hodin starostou obce p. Hrabcem (dále jako „předsedající“).  
 
Předsedající schůze dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, 
že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7) jmenovitě A. Hrabec, V. 
Riegelová, M. Nožička, L. Hubálovský, J. Danišová, (omluveni P. Nožička, ing. M. 
Bukovinský), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (dle § 92 odst. 3 zákona o 
obcích).  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu V. Riegelovou aj. Danišovou, 
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: 

 
1) Finance 
2) Schválení závěrečného účtu za rok 2021 
3) Schválení rozpočtu obce na rok 2022 
4) Různé  
5) Diskuze 

 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 
1) Finance 

Zůstatek běžného účtu a spořícího účtu v Komerční bance ke dni 31.3.2022 činil 
6.083.651 CZK resp. 2.896.709 CZK. Zůstatek u ČNB ke dni 5.3.2022 činil 927.892 
CZK. 
 
2) Závěrečný účet obce za r. 2021, účetní závěrka za r. 2021, zpráva o 
přezkoumání hospodaření obce za r. 2021  
Návrh závěrečného účtu obce za r. 2021 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. 2021 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 2021 s vyjádřením souhlasu s 
celoročním hospodařením bez výhrad.  
 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.  
Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 
3) Rozpočet na rok 2022  
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na elektronické i kamenné úřední desce. 
Předsedající seznámil přítomné s hlavními položkami rozpočtu. Rozpočet je v příloze 
tohoto zápisu.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočet obce na rok 2021 v odvětvovém 
členění jako schodkový a to ve výši příjmů 2.161.830 CZK a výdajů ve výši 
4.385.300 CZK.  
 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.  
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
4) Různé  
Od stavebního úřadu v Jičíně jsme obdrželi stavební povolení na stavbu Hasičské 
zbrojnice. Byla ustanovena komise na vyhodnocování výběrových řízení 
v následujícím složení: 
Za obecní úřad: A. Hrabec, M. Nožička, ing. Bukovinský, za SDH L. Hubálovský, J. 
Husák, za občany P. Hanuš. 
Při rozhodování budou brány v potaz: cena, termíny dodávek a reference. 
Vyhodnocovat se budou položky nad 30 000 Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 
 
Solární panel na zastávce – byl nainstalován na konci listopadu 2021 (cena 5 520 Kč 
i s prací). Byl ukraden, policie případ pro nedostatek důkazů odložila. 
Dětský den se uskuteční dne 2.7.2022, večer bude následovat zábava – zajišťuje SDH 
Sraz rodáků se uskuteční dne 20.8.2022 – byl pozván i hejtman Královéhradeckého 
kraje p. Červíček 
Cesta u Jenčkových – obec byla požádána o instalaci značky slepá ulice a opravu 
popraskání povrchu – je v jednání 
Výstavba na pozemku 190/2 – dle vyjádření stavebního úřadu v Jičíně není v tuto chvíli 
podána žádná žádost o výstavbu na tomto pozemku a dle návrhu Územního plánu ani 
žádná nemůže být povolena. 
 
5) Diskuze 
Termínované vklady – po konzultaci s Komerční bankou byly odsouhlasen nákup 
termínovaných vkladů ve výši 2 x 999 999 Kč na 1 rok s odloženou lhůtou uzavření na 
2 měsíce dle úrokových sazeb Komerční banky. 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 
 



 

             

Hřbitov – suché tůjky budou skáceny – p. Půr 
Hřbitov – souhlasíme s opravou písma na pomníku – dohoda s Jeřábkovými 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 31.3.2022 
 
 
 
 
 
Zapisovatel:  L. Hubálovský 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: V. Riegelová     Starosta: A. Hrabec 
 
 
  M. Nožička 


