
 

             

       Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 

  

 Zápis 
 ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 02/2022 
 konaného dne 20.06.2022 od 19:00 hodin 
 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Soběraz (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 19:00 hodin starostou obce p. Hrabcem (dále jako „předsedající“).  
 
Předsedající schůze dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, 
že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7) jmenovitě A. Hrabec, V. 
Riegelová, P. Nožička, L. Hubálovský, J. Danišová, M. Nožička, ing. M. Bukovinský, 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (dle § 92 odst. 3 zákona o obcích).  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu J. Danišovou a 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: 

 
1) Finance 
2) Různé  
3) Diskuze 

 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 
1) Finance 

Zůstatek běžného účtu a spořícího účtu v Komerční bance ke dni 31.5.2022 činil 
4.133.302 CZK resp. 2.896.709 CZK. Zůstatek u ČNB ke dni 31.5.2022 činil 964.350 
CZK. 
 
2) Různé  
Informace od p. starosty: 
Žádost od Oblastní charity Jičín o příspěvek: zastupitelstvo obce Soběraz schválilo 
příspěvek pro Oblastní charitu Jičín ve výši 6 000 Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
 
Žádost o odkoupení pozemku od MěÚ Jičín – jedná se o pozemek pod přeložkou 
komunikace 286 č.p. 603/4 – 241 m2 

  
 
 

  



 

             

Z důvodu plánované výstavby vodovodu zastupitelstvo zamítá odprodej pozemku 
603/4. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
  
Žádost od p. Karla Kráska o odprodej pozemku 417/3 v k.ú. Valdice 
Z důvodu plánované výstavby vodovodu zastupitelstvo zamítá odprodej pozemku 
603/4. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
 
Dětský den – dne 2.7.2022 od 14:30 proběhne „Zábavné sportovní odpoledne pro 
děti“, od 18:30 bude následovat zábava. Zastupitelstvo schvaluje posunutí nočního 
klidu na 2:00 hod pro tuto akci. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
 
Sraz rodáků – dne 20.8.2022 od 12:00 proběhne „Sraz rodáků a přátel obce Soběraz“ 
Zastupitelstvo schvaluje posunutí nočního klidu na 2:00 hod pro tuto akci. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
 
Navýšení cen za odvoz odpadů od 1.7.2022 o 1 550 Kč, které bude uhrazeno z účtu 
obce. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
 
Volby do obecních zastupitelstev budou probíhat v termínu 23.9. – 24.9.2022 
Konec lhůty pro podání kandidátky je 19.7.2022 do 12:00 
 
Hasičská zbrojnice – místostarosta obce poděkoval všem, kteří se aktivně podílejí na 
výstavbě hasičské zbrojnice. Prozatímní odhadované náklady na tuto stavbu vyčíslil 
na částku 800 000 Kč. Informoval také o plánech pro pokračování stavby. 
 
Sekání trávy na parcele 207/1 u budovy vlastněné p. Štěrbou – p. Štěrba vznesl 
požadavek, aby obec sekala trávu okolo jeho budovy. Pozemek patří obci. 
Zastupitelstvo schvaluje sekání dotčeného pozemku za těchto podmínek: pozemek 
bude vyklizen od zde uložených věcí a v jeho blízkosti nesmějí být zaparkována žádná 
vozidla, aby nedošlo k jejich poškození. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
 
Dopravní značení – značky jsou objednány a jejich financování zajistí Správa a údržba 
silnic. 
 
3) Diskuze 
Cesta pod strání – v září proběhne brigáda SDH Soběraz na odstranění náletů a poté 
bude objednána firma na provedení zemních prací na této komunikaci. 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 23.06.2022 
 
 
 
 



 

             

 
Zapisovatel: L. Hubálovský 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: J. Danišová     Starosta: A. Hrabec 
 
 
  V. Riegelová 


