
 

             

       Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
  

 Zápis 
 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Soběraz 

 konaného dne 20.10.2022, 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. J. Danišová, p. M. Danišová, p. A. 
Hrabec, p. L. Hubálovský, p. J. Marksová, p. M. Nožička, p. P. Nožička, 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, následně přečetl slib uvedený 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. J. Danišovou a p. P. Nožičku, 
zapisovatelem p. L. 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) Finance 
II) Volba starosty, místostarosty, předsedů výborů, hospodářky obce 
III) Stanovení odměn zastupitelů  
IV) Plán zimní údržby obce 
V) Různé 
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 19.10.2022 činil 4 095 629,- CZK, 
spořící účet 2 897 143,- CZK. Zůstatek u ČNB ke dni 5.10.2022 je 1 041 681,- CZK. 
Termínovaný vklad 2 000 000,- 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 přítomné 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: - bude upřesněno 

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. Jitku Marksovou. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz volí předsedou finančního výboru p. J. Marksovou. 
Členy finančního výboru dále budou: - bude upřesněno 

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, odměna ve výši 4 000,- Kč měsícně. 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje p. Danišovou do funkce hospodářky obce. Výše 
měsíční odměny hospodářky činí 4 000,- 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 dle nařízení vlády č. 459/2013 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna, a to ode dne 
1.11.2022. Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce starosty, 
místostarosty a předsedy výborů obce (§ 77 odst. 2 Zákona o obcích). 

Návrhy odměn:  Starosta: 12 888,- Kč 
Místostarosta: 6 000,- Kč 
Předseda výboru: 1 500,- Kč 
Člen zastupitelstva: 1 000,- Kč 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje odměnu starosty ve výši 12 888,- Kč.  

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 1. 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje odměnu místostarosty ve výši 6 000,- 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 1 
500,- 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 1 
500,- Kč.  

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0. 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje odměnu člena zastupitelstva ve výši 1 000,- 
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 
bude dle let minulých.  

 

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:  
- Vodovod – byla podána žádost o stavební povolení na páteřní vodovod a 

v následujících týdnech proběhne upřesnění umístění vodoměrných jímek u 
jednotlivých stavebních parcel 

- Pozemek pod přeložkou komunikace 286 č.p. 603/4 – žádost o odkoupení z MěÚ 
Jičín. Po zvážení všech hledisek se zastupitelstvo rozhodlo k odprodeji 
zmiňovaného pozemku a to za předpokladu zřízení věcného břemene pro stavbu 
vodovodu.  

      Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0. 
- Pro stavbu na výše zmíněném pozemku byla podepsána smlouva povolující 

protlak pro vodovod 
- Proběhne posezení pro důchodce, letos již znovu v klubovně – termín bude 

upřesněn 
- Mikulášská nadílka – proběhne formou obcházení jednotlivých stavení dne 

5.12.2022 
- SDH Soběraz zajistí rozsvícení vánočního stromečku 
- Tuhý komunální odpad – případné změny je nutné nahlásit do 15.12.2022 
- Komunikace od hřbitova na dolní náves – bude napsán dopis p. Štěrbové ohledně 

údržby živého plotu z důvodu nadměrného přesahu živého plotu na komunikaci. 
Živý plot omezuje možnost projíždění a mohlo by dojít k tomu, že nebude možnost 
jí pluhovat. 
 

VI) Diskuze 



 

             

 
Zápis byl vyhotoven dne: 20.10.2022 
 
Zapisovatel:  L. Hubálovský 
 
 
 
Ověřovatelé: P. Nožička      Starosta: A. Hrabec 

 
J. Danišová 
 
 

Příloha: podpisový arch prokazující složení slibu členů zastupitelstva 


