
 

             

       Obec Soběraz 
Zastupitelstvo obce Soběraz 
  

 Zápis 
 ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 05/2022 

 konaného dne 15.12.2022 od 18:00 hodin 
 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Soběraz (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 18:00 hodin místostarostou obce p. Hubálovským (dále jako „předsedající“).  
 
Předsedající schůze dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, 
že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7) jmenovitě J. Marksová, M. 
Nožička, L. Hubálovský, J. Danišová, M. Danišová (omluveni P. Nožička, A. Hrabec), 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (dle § 92 odst. 3 zákona o obcích).  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu M. 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) Rozpočtové provizorium 
3) Různé  
4) 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 13.12.20212 činil 
4.173.826 CZK resp. 2.897.143 CZK. Zůstatek u ČNB ke dni 5.12.2022 činil 1.062.808 
CZK. 
 
2) Rozpočtové provizorium 
Předsedající představil návrh rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku 2023. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 
2023. V případě rozpočtového provizoria bude obec hradit pouze nejnutnější 
výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce a závazky vyplývající z již 
uzavřených smluv. 

  
 
 

  



 

             

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0. 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
3) Různé  
Rozpočtové změny č.1 a 2 – viz příloha 
Zastupitelstvo obce Soběraz schválilo Rozpočtové změny č. 1 a 2. 
Pro:5, Proti 0, Zdrželi se: 0 
 
Od 1.1.2023 proběhne navýšení cen odvozu komunálního odpadu a to následovně: 
 
týdenní odvoz na 3 200 Kč – vlastní nádoba, 3 350 – nádoba SKS 
14-ti denní odvoz na 2 050 Kč – vlastní nádoba, 2 200 – nádoba SKS 
kombinovaný odvoz na 2 650 Kč – vlastní nádoba, 2 800 – nádoba SKS 
Cena pytlů se zvýší na 80 Kč 
Vyvěšeno na úřední desce. 
 
Případné změny svozu se budou od roku 2023 konat čtvrtletně. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje navýšení cen svozu komunálního odpadu. 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0. 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Informace od p. místostarosty: 
Poděkování všem, kteří zajišťovali péči o zeleň v obci, dále hasičům za sběr 
elektroodpadu, Mikulášskou nadílku a stávající i předchozím zastupitelům za chod 
obce. 
Zimní údržba obce bude prováděna ve stejném rozsahu jako v minulých letech 
pluhováním.   
Místostarosta popřál jménem pana Hrabce všem občanům a chalupářům vše nejlepší 
do Nového roku. 
 
Příspěvek samostatně žijícím důchodcům se zvýší a to na 1 000 Kč. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0. 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Veřejnoprávní smlouva ve věci projednávání přestupků: 
Ke dni 31.12.2022 končí tato smlouva.RM Jičína schválila nový vzor smlouvy, kde 
došlo k navýšení nákladů – 2 100 Kč za přestupek, který bude odložen, postoupen, 
nebo vyřízen v příkazním řízení, či příkazem na místě z původních 1 500 Kč a za každé 
zahájené řízení 3 100 Kč, místo původních 2 500 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Soběraz schvaluje, že město Jičín bude projednávat za obec 
Soběraz přestupky v souladu s ustanovením §105 zákona č. 250/2016 Sb. O 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, vykonávání veškeré 



 

             

přenesené působnosti k projednávání přestupků vymezené §60 odst.2 zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dále vymezenou zvláštními právními 
předpisy svěřenou orgánům obce. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0. 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající zastupitele seznámil s podmínkami Komerční banky u termínovaných 
vkladů, kde u ročního vkladu je 5,5% úrok a u obnovovaného 3-měsíčního je úrok cca 
5,26%. Navrhl převést finance z běžného i spořícího účtu, krom 1.000.000 Kč na nutný 
chod obce, na termínovaný vklad s 3-měsíčním obnovováním. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0. 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Vodovod – ve dnech 17.11 a 3.12.2022 proběhlo zaměřování vodoměrných šachet 

- Zatím není podáno stavební povolení, čeká se na povolení SÚS 
Byla podepsána smlouva o odprodeji pozemku pod obchvatem č.p. 603/4 k.ú. 
Soběraz, stavba vodovodu na tomto pozemku je řešena smlouvou ze dne 27.9.2022. 
Dotace se vztahuje na hlavní vodovodní řád, jednotlivé přípojky bude zastupitelstvo 
řešit až v plném složení. 
Nařízení státní veterinární správy – s platností od 14.12.2022 by mělo být ptactvo 
zavřeno bez možnosti volného pohybu – vyvěšeno na úřední desce, 
Svazek obcí Brada: 
Od 1.9.2022 bude vypsána dotace pro samostatně žijící důchodce Zelená úsporám 
light – podmínky dotace jsou vyvěšeny. 
 
Zrušení účtu u České spořitelny – byl používán pouze pro pohyb dividend z akcií, které 
již obec nevlastní. V tuto chvíli má nulovou hodnotu. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0. 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
4) Diskuze 
 
P. Macek se dotazoval na cestu – úvoz vedoucí k Rufertům – bude řešeno při 
kompletním zastupitelstvu a po schůzce s p. Rufertem. 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 20.12.2022 
 
Přílohy: 
Rozpočtová změna č.1 
Rozpočtová změna č.2 
Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu na rok 2023 
Nařízení státní veterinární správy 
Zelená úsporám light 
 



 

             

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatel:  L. Hubálovský 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: M. Danišová    Místostarosta: L. Hubálovský 
 
 
  M. Nožička 


