Usnesení z veřejného zasedání ZO Soběkury, konaného dne 13. 12. 2021.
Zastupitelstvo obce:

a) Usnesení č. 1
schvaluje navržený program, navrženou zapisovatelku a navržené ověřovatele bez
připomínek.
Pro: 11 členů ZO
b) Usnesení č. 2
vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
Pro: 11 členů ZO
c) Usnesení č. 3
schvaluje předložený návrh rozpočtu obce na rok 2022 a střednědobého výhledu 20222024
Pro: 11 členů ZO
d) Usnesení č. 4
ZO schvaluje předložený návrh rozpočtu mateřské školy v Soběkurech obce na rok 2022 a
střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024.
Pro: 11 členů ZO
e) Usnesení č. 5
schvaluje ceny vodného a stočného na rok 2022 ve výši s DPH:
Vodné
Stočné
Celkem

Horušany
32,11Kč
17,11 Kč
49,22 Kč

Soběkury
26,94 Kč
17,11 Kč
44,05Kč

Pro: 11 členů ZO
f) Usnesení č. 6
schvaluje plán investic do vodohospodářské infrastruktury – aktualizace do roku 2028
Pro: 11 členů ZO
g) Usnesení č. 7
schvaluje plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury – aktualizace na roky
2022 - 2031 – navýšení na 200 000,- Kč v roce 2023 – z rozpočtu obce.
Pro: 11 členů ZO
h) Usnesení č. 8
obce schvaluje uzavření a podpis smlouvy o budoucí kupní smlouvě p. č. 1360 – k.ú.
Soběkury - nový stavební obvod
Pro: 11 hlasů ZO
i) Usnesení č. 9
schvaluje uzavření a podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby v novém stavebním obvodu v Soběkurech p. č. 1357 – VN, TS,
NN.
Pro: 11 hlasů ZO

j) Usnesení č. 10
schvaluje podpis a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky v novém
stavebním obvodu v Horušanech – k.ú. Horušany – obec Soběkury.
Pro: 11 hlasů ZO
k) Usnesení č. 11
schvaluje uzavření a podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby v novém stavebním obvodu v Horušanech.
Pro: 11 hlasů ZO

Další závěry z veřejného zasedání ZO obce Soběkury ze dne 13. 12. 2021
Bere na vědomí
- předložený návrh rozpočtových opatření č. 7, 8, 9 na rok 2021.
- podepsání smlouvy č. Z_S14_12_8120082652 o smlouvě budoucí na realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce el. Energie – odhadované náklady cca 204 000,- Kč bez
DPH. Nový stavební obvod Horušany.
- vystavení objednávky dle cenové nabídky na drcení materiálu ze silážní jámy v Soběkurech. Cena –
75,- Kč bez DPH za tunu nadrceného materiálu.
- podepsání smlouvy o odběru elektrické energie v Horušanech – Lajpsich.
- podepsání dodatku ke smlouvě o odvozu a zneškodnění komunálního odpadu za cenu 2678,- Kč/t
bez DPH.
- podepsání dohody o jednorázové slevě z ceny za služby za rok 2021. Jedná se o dohodu ke smlouvě
z 1.1.2004 o svozu separovaného odpadu. Sleva činí 950,- Kč/t bez DPH.

Vyvěšeno: 15. 2. 2022
Sejmuto:

