
 

             

       Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
  

 Zápis 
 ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 03/2022 

 konaného dne 19.09.2022 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 všech 7 členů zastupitelstva, jmenovitě Ing. M. Bukovinský, J. 
Danišová, A. Hrabec, L. Hubálovský, M. Nožička, P. Nožička, V. Riegelová, takže 
zastupitelstvo je dle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu J. Danišovou a M. Nožičku, 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, Zdržel se 0. 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 
1) Finance 

Zůstatek běžného účtu a spořícího účtu v Komerční bance ke dni 19.9.2022 činil 
4.390.701 CZK resp. 2.897.071 CZK. Zůstatek u ČNB ke dni 5.9.2022 činil 1.035.871 
CZK. Termínovaný účet 2.000.000 CZK. 
 
2) Různé  
Informace od p. starosty: 
Byla podepsána smlouva na poskytování služeb GRPD za úhradu 250,- Kč měsíčně.  
Odsouhlasení smlouvy o protlaku pro vodovod pod obchvatem Jičína. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
 
Žádost od p. Ruferta o opravu a zprovoznění silnice k č. parc. 65/2 a 33/3 – bude řešit 
příští zastupitelstvo.  

  
 
 

  



 

             

Oznámeno vyřazení sekačky (porouchaný motor), skartovačky a psacího stroje 
z inventárního seznamu. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
 
Poděkování všem zúčastněným za pořádání Dětského dne a následné zábavy, Srazu 
rodáků a Rozloučení s prázdninami. 
Poděkování zastupitelům za výbornou práci během celého volebního období, zvláště 
Ing. Bukovinskému, který již do dalšího volebního období nekandiduje: 
Ocenění práce J. Danišové za její práci hospodářky. 
Světla a topení – veřejné osvětlení zůstane pro vyšší bezpečnost občanů rozsvíceno 
po celou noc – obec již dříve vyměnila všechny pouliční lampy za LED světla.  
Topení v prostorách obecního úřadu je nastaveno na 15°C, zvyšuje se pouze při 
jednáních a v pátek. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
 
Územní plán – čekáme na vyjádření Krajského úřadu a připomínkování, poté by již 
mělo proběhnout veřejné projednávání. 
Svazek obcí Brada – zde proběhnou změny ve vedení. Po volbách do zastupitelstev 
proběhne školení nových zastupitelů. 
 
Informace od pana místostarosty: 
V průběhu příštího roku proběhne na severní větvi nízkého napětí posílení výkonu 
distribuční sítě. 
Webové stránky – od začátku roku jsou ve zkušebním provozu nové obecní stránky, 
po menších úpravách budou předány obci k užívání. Stánky vytvořil p. Jiří Kapoun 
v rámci brigádnických hodin. Stránky budou provozovány na jeho serveru za cenu, 
kterou dohodne příští zastupitelstvo. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0. 
 
 
3) Diskuze 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 22.9.2022 
 
 
 
 
Zapisovatel:  L. Hubálovský 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: J. Danišová     Starosta: A. Hrabec 
 
 
  M. Nožička 


