ZÁPIS č. 4

17.1.2019

Zasedání zastupitelstva obce Sebranice, konaného dne 17.1.2019 18.04 v kanceláři obecního úřadu Sebranice, zahájil a
dále vedl starosta obce pan Jiří Páral.

Bod č. 1

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu

Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu dne 9.1.2019.
Starosta konstatuje, ţe zápis z předchozího zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a je k nahlédnutí v kanceláři
obecního úřadu.
Přítomno je 9 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Zapisovatelem jednání navrhl strosta slečnu Zuzanu Kolářovou
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou zasedání zastupitelstva obce slečnu Zuzanu Kolářovou.
Hlasování:
9 - pro,
0 - proti,
Usnesení č. 1 bylo přijato.

0 - se zdržel hlasování

Ověřovateli zápisu navrhl starosta pana Milana Pokorného a pana Jakuba Opálku.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu pana Milana Pokorného a pana Jakuba Opálku.

Hlasování:
7 - pro,
0 - proti,
Usnesení č. 2 bylo přijato.

2 - se zdržel hlasování

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu tohoto zasedání:
Program zasedání:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
2. Došlá pošta
3. Nákup a prodej pozemků
4. Nákup hasičského auta
5. Prodej kamen – fara čp. 78
6. Strategický plán rozvoje obce Sebranice
7. Dohoda o narovnání – nábytek KD

8. Lesní naučná stezka Sebranice - projekt
9. Smlouva o dílo – pořízení elektromobilu
10. Různé
11. Diskuse, závěr
Starosta dal zastupitelům prostor pro případné připomínky a návrhy na doplnění programu jednání zastupitelstva.
Mgr. Eva Škrabalová poprosila o oddálení schvalování Strategického plánu. Starosta odpověděl, ţe zastupitelé měli
moţnost se seznámit se Strategickým plánem. Dále dodal, ţe je nutné odhlasovat jej nyní, kvůli končící lhůtě dotačních
titulů, a ţe je moţné k tomuto plánu později dodělat úpravy.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce Sebranice.
Hlasování:
9 - pro,
0 - proti,
Usnesení č. 3 bylo přijato.

Bod č. 2

0 - se zdržel hlasování

Došlá pošta

Starosta poţádal slečnu Zuzanu Kolářovou, aby přítomné seznámila s došlou poštou v uplynulém období.
SUEZ
13.4.19 8.00-8.30 v ZD Sebranice bude svoz nebezpečného odpadu, pneu a elektro
Krajský Úřad JMK
Oznámení o zahájení stavebního řízení
I/43 Voděrady – sanace zátrţí vozovky na pozemcích Voděrad p.č.831/1, 557/68 a Sebranice p.č.1006/1.
Důvodem stavby je rekonstrukce vozovky silnice I/43, v délce 74m, v šířce jízdního pruhu, směr Boskovice, vč.
Stabilizace stávajícího násypového svahu v řešeném úseku.
Krajský Úřad JMK
Z ekonomického odboru přišla informace o schválení příspěvku na výkon státní správy pro rok 2019.
Obcím v jednotlivých krajích je určeno 9miliard 438milionů 270tisíc 400Kč, pro obec Sebranice to bude činit 135 000.
KÚ vydal zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje rozvoje JMK a svolává v Brně setkání k projednání těchto
zásad.
Zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje JMK. Stavební zákon stanoví povinnost
doručit projednávanou dokumentaci veřejnou vyhláškou, aby k ní kaţdý mohl v předepsané lhůtě uplatnit připomínky.

KÚ JMK zavádí v rámci elektronizace veřejné správy moţnost zasílání příloh k ţádostem o dotace z rozpočtu kraje
elektronickou cestou na úloţiště, kde budou k dispozici administrátorům dotací ze všech odborů krajského úřadu.
Portálu obcí by měl usnadnit proces podávání dotačních ţádostí.
KÚ JMK poţádal obce o sdělení, zda budou vyhlašovat konkurzní řízení na místo ředitele příspěvkové organizace, která
vykonává činnost školy nebo školského zařízení.

Bod č. 3

Nákup a prodej pozemků

Firma APPLEBEE, s.r.o. Brno nabídla obci Sebranice ke koupi zemědělské pozemky, které vlastní.
2

Prodávající firmou byla navrhnuta cena 40 Kč/1 m . Na základě našeho společného setkání jsem dle cenové mapy půdy
2
v lokalitě Sebranice u Boskovic zjistil, ţe trţní cena zemědělské půdy je v rozmezí 25 – 35 Kč/m . Dle zápisu ze zasedání
ZO Sebranice, konaného dne 19. 6. 2017 zastupitelstvo obce Sebranice schválilo prodej pozemků ve vlastnictví obce
2
Sebranice a stanovilo za plochy zemědělské - louky a pastviny 50 Kč/m , coţ prodejní cena obce je vyšší neţ nákupní.
Tyto pozemky jsou v lokalitách, které můţe obec v budoucnu vyuţít.
Jedná se o část pozemků v k.ú. Sebranice na LV 97, parcelní číslo 252/51, 252/44. 1586/29. 245/32. 245/33. 245/22.
245/6. 245/12. 1583/46. 460/9. 375/167. 673. 674. 722. 719/1. 719/2. 586/47. 720. 721. 1059/33. 1059/36.
2
1609/2. Navrhovaná cena nákupu je 35 Kč/m . Pozemky mají celkovou výměru 59 180 m2, coţ je cena celkem 2 071 300
Kč.
2

Prodávající firmou byla navrhnuta cena 40Kč /m za celý list vlastnictví, na základě našeho setkání jsme se domluvili na
2
ceně 35 Kč/m a to pro mnou vybrané parcely, viz. uvedené výše, které by byly pro obec Sebranice do budoucna
lukrativní.
Ing. Květoslav Čech namítl, ţe po telefonickém rozhovoru s Ing. Haškem se domnívá, ţe cena je nereálná, vyhovující by
2
bylo 20Kč/m .
Starosta odpověděl, ţe s Ing. Haškem a panem Svobodou jednal také a po rozhovoru, ve kterém jim vysvětlil budoucí
2
záměry s těmito parcelami, usoudili, ţe cena 35 Kč/m je přijatelná. Firma APPLEBEE, s.r.o. s cenou níţ nepůjde a
vysvětlil proč jsou pro naši obec tyto pozemky lukrativní. V budoucnu by mohly být vyměnitelné a některé jsou moţné
2
vyuţít k zalesnění, bude se na nich dát vydělat, proto se dá na cenu 35 Kč/m přistoupit. Vzhledem k počtu akcií, které
byly obci proplaceny a k částce za prodej staré fary, by bylo vhodné zainventovat tyto finance do pozemků.

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje nákup pozemků v k. ú. Sebranice, parcelní číslo 252/51, 252/44. 1586/29.
245/32. 245/33. 245/22. 245/6. 245/12. 1583/46. 460/9. 375/167. 673. 674. 722. 719/1. 719/2. 586/47. 720. 721. 1059/33.
2
1059/36. 1609/2 za cenu 35 Kč/m .
Hlasování:
5 - pro,
4 - proti,
Usnesení č. 4 bylo přijato.

0 - se zdržel hlasování

Starosta dal ZO na vědomí prodej pozemků p. Jaroslavu Bednářovi, čp. 139
Dle zápisu ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 5. 9. 2018 byl zastupitelstvem schválen prodej části obecního
pozemku p.č. 1540/3 a to nově vzniklou část pozemku označenou jako díl „g“ o výměře 3 m v k.p. Sebranice z Boskovic
dle geometrického plánu 474-11303/2017 za cenu 100 Kč za m2, a dále schvaluje prodej části obecního pozemku p.č.
58/5 a to nově vzniklou část pozemku p.č. 58/21 označenou jako díl „e“ o výměře 184 m2v k.ú. Sebranice U Boskovic dle
geometrického plánu číslo 474-11303/2017 za cenu 600 Kč za m2 panu Jaroslavu Bednářovi, bytem Sebranice 139.Na
Katastrální úřad bude podán návrh na vklad.

Bod č. 4

Nákup hasičského auta

Z důvodu špatného technického stavu hasičského vozidla LIAZ CAS25-RTHP jsme se dohodli na nákupu vozidla pro
JSDH. Na základě několika jednání s výjezdovou jednotkou členové výjezdové jednotky vybrali vozidlo LIAZ – speciální
auto poţární z Obce Vejprnice. Po koupi budeme ţádat o dotaci Jihomoravský kraj na repas. Z důvodu nákupu tohoto
vozidla budeme upravovat zadní část hasičské zbrojnice. S výjezdovou jednotkou jsme se domluvili, ţe část prací
uděláme vlastními silami.
Starosta přítomné seznámil blíţe s tím, jak probíhala domluva o koupi auta a jednání o ceně, místostarosta Ing. Petr
Dvořáček promluvil o stavu vozidla. Dále byli přítomní seznámeni s moţností získat na toto vozidlo dotace, a s tím, ţe na
auto se pojedeme podívat a aţ poté, co uvidíme reálný stav vozu, bude starosta řešit koupi vozu a podepisovat smlouvu .
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje zakoupení vozidla LIAZ – speciální auto poţární, typ model: 101.860 v ceně
184 900 Kč a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Hlasování:
9 - pro,
0 - proti,
Usnesení č. 5 bylo přijato.

Bod č. 5

0 - se zdržel hlasování

Prodej kamen – fara čp. 78

Při prodeji budovy bývalé fary čp. 78 nebyl zpracován znalecký posudek na 5 ks kachlových kamen.
Nyní byl znalecký posudek vypracován na základě ţádosti obce Sebranice dne 19. 12. 2018.
Přítomným bylo vysvětleno, ţe kamna, jsou součást budovy, a je třeba odsouhlasit jejich prodej ZO. Odsouhlasením ZO
prodeje kamen budou vyřazeny z inventarizace obce.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje prodej 5 ks kamen v budově bývalé fary dle Znaleckého posudku č. 2346/2018
manţelům Jiráskovým s tím, ţe cena je součástí prodejní ceny budovy.
Hlasování:
9 - pro,
0 - proti,
Usnesení č. 6 bylo přijato.

0 - se zdržel hlasování

Z důvodu přezkoumání Kupní smlouvy ze dne 19. 10. 2018 mezi Obcí Sebranice a Pavlem a Marií Jiráskovými byl
Katastrálním úřadem navrhovaný vklad ze dne 30. 11. 2018 zamítnut. Z těchto důvodů účastníci řízení podali zpětvzetí
návrhu na vklad č.j. V-4866/2018-731 dne 17. 12. 2018.
V původním geometrickém plánu č. 471-11302/2017 je navrţeno nepřípustné slučování pozemků, neboť pozemek p.č. st.
23 je pozemkem oprávněným z věcného břemene zřízeného podle smlouvy z roku 1879, pozemek p.č. 72/2 je
pozemkem bez evidovaného jiného práva, avšak dle předloţeného geometrického plánu je navrţeno sloučení dílu „a“
oddělovaného z pozemku p.č. st. 23 s dílem „b“ oddělovaným z pozemku p.č. 72/2. Je nepřípustné slučovat parcely nebo
jejich části, pokud jsou u parcel evidovány různé údaje o právech nebo o upozorněních.
Na zasedání zastupitelstva obce Sebranice konaného dne 11. 6. 2018 zastupitelstvo obce Sebranice schválilo prodej
části obecního pozemku p.č. 72/2 (nově označeného p.č. 72/4) a části obecního pozemku p.č. st. 23 (nově označeného
p.č. 23/1) manţelům Pavlu a Marii Jiráskovým z Brna. Starosta obce byl pověřen podpisem kupní smlouvy.
Byl vypracován nový geometrický plán 479-11268/2018, kde byly nově očíslovány parcely určené k prodeji. Z důvodu
právní jistoty navrhujeme původní usnesení zrušit a přijmout nové, které odpovídá nově vypracovanému geometrickému
plánu.

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Sebranice reviduje z důvodu právních vad usnesení č. 4 ze dne 11. 6. 2018 – prodej části obecního
pozemku p.č. 72/2 (původně označeného nově označeného p.č. 72/5) a části obecního pozemku p.č. st. 23 (nově
označeného p.č. 23/1) včetně budovy staré fary v k.ú. Sebranice u Boskovic za cenu 1 515 000 Kč manţelům Pavlu a
Marii Jiráskovým, bytem Gorkého 3, 602 00 Brno. Právní vady spočívaly v původním geometrickém plánu č. 47111302/2017, kdy bylo navrţeno nepřípustné slučování pozemků, neboť pozemek p.č. st. 23 je pozemkem oprávněným
z věcného břemene zřízeného podle smlouvy z roku 1879, pozemek p.č. 72/2 je pozemkem bez evidovaného jiného
práva, avšak dle předloţeného geometrického plánu bylo navrţeno sloučení dílu „a“ oddělovaného z pozemku p.č. st. 23
s dílem „b“ oddělovaným z pozemku p.č. 72/2. Je nepřípustné slučovat parcely nebo jejich části, pokud jsou u parcel
evidovány různé údaje o právech nebo o upozorněních. Revize spočívá v opravě číslování pozemků dle opraveného
geometrického plánu nařízeného katastrálním úřadem.
Hlasování:
9 - pro,
0 - proti,
Usnesení č. 7 bylo přijato.

0 - se zdržel hlasování

Usnesení č. 8:
Znění revidovaného usnesení: Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje prodej obecního pozemku p.č. st 23/1, pozemek
p. č. 72/5 a pozemek p.č. 1623 v k.ú. Sebranice dle geometrického plánu č. 479-11268/2018 včetně budovy staré fary čp.
78 a 5 ks kachlových kamen za celkovou cenu 1 515 000 Kč manţelům Pavlu a Marii Jiráskovým, bytem Gorkého 3, 602
00 Brno a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Hlasování:
9 - pro,
0 - proti,
Usnesení č. 8 bylo přijato.

Bod č. 6

0 - se zdržel hlasování

Strategický plán rozvoje obce Sebranice

Strategický plán rozvoje obce je dokument, který musí mít kaţdá obec při ţádostech o dotace.
Nyní předávám slovo panu místostarostovi Petru Dvořáčkovi, který Strategický plán zpracoval.
Místostarosta Ing. Petr Dvořáček seznámil přítomné s podrobnostmi strategického plánu 2019-2024
Program Strategie rozvoje obce na období 2019 – 2024

-

Pokračovat ve vydávání místního zpravodaje
Udrţování místních tradic a setkávání s občany současný strav: vítání občánků, pořádání plesu, rozloučení s prázdninami, Mikulášská
nadílka spojená s rozsvěcením vánočního stromu
Místní obecní knihovna výdaje
Sportovní činnost současný stav: malá kopaná, soutěţ mladých hasičů, soutěţ TFA
Hasiči -zajištění poţární ochrany obce, osvětová, preventivní a výchovná činnost, činnost zásahové jednotky, činnost krouţku mladých
hasičů, obnova vozového parku, rekonstrukce hasičské zbrojnice
Vodovod
Lesní stezka Sebranice - hotová projektová dokumentace
Oprava místní komunikace „Na Ulici“
Nová bytová výstavba Za zahradami
Budova ZŠ a MŠ - současný stav: špatný technický stav historické budovy, narušená statika
Údrţba dětského hřiště a víceúčelového hřiště současný stav: dětské hřiště a multifunkční hřiště umístěné za budovou staré fary

-

Výstavba chodníku směrem na Vaculku podél silnice I/19 současný stav: chodci musí nyní pouţít krajnici silnice I/19

-

Na otázku pana Vejchodského ohledně rybníka bylo starostem odpovězeno, že touto otázkou se již zabýval a
vodárny nedají souhlas kvůli slabému průtoku vody.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje Strategický plán rozvoje obce Sebranice.
Hlasování:
9 - pro,
0 - proti,
Usnesení č. 9 bylo přijato.

0 - se zdržel hlasování

Bod č. 7

Dohoda o narovnání – nábytek KD

Na obecní úřad byla doručena Dohoda o narovnání s Pavlem Špačkem, bytem Okrouhlá 10, Brno. Obec Sebranice
prohlašuje, ţe dílo provedené dle Smlouvy o dílo nemá vad. Skutečnost, ţe spoje díla měly být lepeny a lamelovány jsou
zpracovány tak, ţe jsou pevně spojeny šrouby, neshledává obec jako vadu díla.
Z důvodu nedodrţení technologického postupu se účastnici dohodli pohledávku ve výši 30 000 Kč sníţit na 25 000 Kč.
Slečna Kolářová Zuzana informovala přítomné o opravách, které pan Špaček provedl na tomto nábytku, jinak nábytek
bez problémů funguje a je vyuţíván na různé akce jiţ dva roky. A z vlastních zkušeností na konaných akcích se ukázalo,
ţe montované spoje jsou jen výhodou, kdyţ se do polic dává mokré sklo. Starosta dodal výhodu potencionální výměny
jen jedné strany skříně, coţ by u lepených spojů nebylo moţné.
Starosta dal zastupitelstvu na vědomí, ţe tímto způsobem bude dluh s panem Špačkem urovnán.

Bod č. 8

Lesní naučná stezka Sebranice – projekt

Na Městský úřad, odbor výstavby byla podána ţádost o vydání stavebního povolení na Lesní naučnou stezku Sebranice.
Nyní se dokončují veškerá vyjádření dotčených orgánů. Máme moţnost do 28. 2. 2019 podat ţádost o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj. Účastníkem programu můţe být obec do 3 000 obyvatel. Dotace je poskytována aţ do
výše 70 % skutečně vynaloţených uznatelných nákladů akce.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu Lesní naučné stezky Sebranice na p.č.
Hlasování:
9 - pro,
0 - proti,
Usnesení č. 10 bylo přijato.

0 - se zdržel hlasování

Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání ţádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR č. 117D8210 – Podpora
obnovy a rozvoje venkova.
Hlasování:
9 - pro,
0 - proti,
Usnesení č. 11 bylo přijato.

0 - se zdržel hlasování

Ţádost o dotaci zhotoví firma CTS corp., s.r.o. Praha. Obec zaplatí této firmě odměnu za úspěch ve výši 3,90 % + 21 %
DPH z přiznaného finančního příspěvku.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje Smlouvu o dílo s CTS corp., s.r.o., zastoupenou ing. Petrem Dvořákem, se
sídlem Bubenská 421/3, 17000 Praha 7 – zhotovení dokumentace potřebné k podání ţádosti a vypracování samotné
ţádosti v rámci MMR – 2.8 DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku,
k projektu Lesní naučná stezka – obec Sebranice a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování:
9 - pro,
0 - proti,
Usnesení č. 12 bylo přijato.

0 - se zdržel hlasování

Bod č. 9

Smlouva o dílo – pořízení elektromobilu

Ministerstvo ţivotního prostředí vyhlásilo výzvu č. 11/2018: Vozidla na alternativní pohony. Obec se rozhodla pořídit
elektromobil pro potřeby obce v hodnotě cca 1.300 000Kč a z důvodu pouţívání zejména v zimním období pracovníkem
obce. Pokud obec dotaci neobdrţí, vozidlo se nebude pořizovat.
Dotace na elektromobil je 40%, max. částka je 500 000 Kč.
Zastupitelé dostali podklady k moţnému elektro-vozidlu a bylo jim vysvětleno, ţe Radek Prudký jako pracovník obce má
nevyhovující podmínky ke své práci, v rámci zimy a bezpečnosti, by bylo vhodné zkusit zaţádat o dotace na elektromobil.
Dále starosta vysvětlil údrţbu, nízké náklady na provoz, výhody které má a jaké moţnosti vyuţití tohoto vozu jsou.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce schvaluje, v případě získání dotačního titulu, pořízení elektromobilu.
Hlasování:
9 - pro,
0 - proti,
Usnesení č. 13 bylo přijato.

0 - se zdržel hlasování

Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání ţádosti o dotaci na Ministerstvo ţivotního prostředí prostřednictvím Státního fondu
ţivotního prostředí výzva č. 11/2018: Vozidla na alternativní pohony.
Hlasování:
9 - pro,
0 - proti,
Usnesení č. 14 bylo přijato.

0 - se zdržel hlasování

Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje Smlouvu o dílo s CTS corp., s.r.o., zastoupenou ing. Petrem Dvořákem, se
sídlem Bubenská 421/3, 17000 Praha 7 – zhotovení dokumentace potřebné k podání ţádosti a vypracování samotné
ţádosti v rámci MŢP – Výzva č. 11/2018: Vozidla na alternativní pohony, k projektu Pořízení elektromobilu – obec
Sebranice a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování:
9 - pro,
0 - proti,
Usnesení č. 15 bylo přijato.

Bod č. 10

0 - se zdržel hlasování

Různé

KilianGang Voděrady ţádají o finanční dar na Motosraz KilianGang – 6. ročník ve dnech 19. – 21. 7. 2019.
Obec Sebranice přispěje darovací smlouvou částku 5 000 Kč + zapůjčení kontejnerů na odpady a pomoc při organizaci
akce.
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru (darovací smlouvou) částku 5000Kč na Motosraz KilianGang – 6.
ročník ve dnech 19. – 21. 7. 2019 ve Voděradech.
Hlasování:
9 - pro,
0 - proti,
Usnesení č. 16 bylo přijato.

0 - se zdržel hlasování

Organizační záleţitosti obce:
- Sbor pro občanské záleţitosti povede slečna Zuzana Kolářová s paní Editou Šuterovou.
- Organizaci kulturního domu převezme slečna Zuzana Kolářová v součinnosti s Janou Chalimoniuk.
- V budově kulturního domu a na chlévech u fary byly provedeny revize komínů. Dále bude provedena revize
plynových kotlů v KD. Paní Jana Chalimoniuk a pan Radek Prudký budou proškoleni ohledně obsluhy plynových
kotlů - zajistí starosta obce.

Bod č. 11

Diskuze, závěr

Ing. Květoslav Čech se nabízí, ţe zkusí vyjednat niţší cenu za pozemky (viz. Bod č. 3 tohoto zápisu).
Starosta dává moţnost Ing. Čechovi jednat s firmou APPLEBEE, s.r.o., dá mu číslo na firmu a v případě potřeby mu bude
nápomocen.
Pan Horák - silnice mezi bílým kříţem k Valachovi na I/43 ujíţdí a je tam prasklina
Starosta odpověděl, ţe o tomto problému ŘSD ví a bude řešit více problémových míst.
Pan Horák – z blátivé cesty vytéká voda a jde to na státní
Starosta odpověděl, ţe se tam bude dělat nový povrch silnice a bude se to i kufrovat a při těchto pracích bude řešen i
ţlab podél vozovky od svodidel na křiţovatce na Boskovice aţ na křiţovatku u Zlaté studny.
Pan Horák – holky byly v Alpsu a zajímalo by mě jestli bysme mohli od Alpsu něco vyzískat, třeba pro děti nebo pro obec
a co bysme z toho mohli mít.
Paní Edita Šuterová odpověděla, ţe v Alpsu bylo více členů zastupitelstva. Byli jsme se představit a napravit vztahy
s touto firmou. Byla jim nabídnuta spolupráce a zlepšení budoucí komunikace.
Pan Horák zmínil, ţe firma tu funguje několik let a chtěl by vědět co firma obci dává.
Starosta uvedl, ţe z této firmy jdou do obecního rozpočtu daně.
Pan Horák – poprosil o zahrnutí Sebranického kostela do Strategického plánu rozvoje naší obce
Paní Šuterová oznámila, ţe 20.1. se koná Vítání občánků a poděkovala všem za pomoc při chystání jiţ uskutečněných
kulturních akcí.
Slečna Kolářová promluvila o přípravách plesu, který bude 23.2., poprvé ve spolupráci s SDH Sebranice.
Pan Dokoupil poprosil o vyhlášení data konání zastupitelstva obce v místním rozhlase.
Pan Prachař – olejové kontejnery – nákup?
Starosta zmínit celkové třídění odpadu – bude se řešit.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno starostou ve 20.20.

Zapsala:

Kolářová Zuzana, DiS

…......................................

Zápis ověřili:

Milan Pokorný

…......................................

Jakub Opálka

….....................................

Jiří Páral

….......................................

Starosta obce:

V Sebranicích dne 17.1.2019

Zápis č.3 ze zasedání zastupitelstva obce Sebranice ze dne 20.12.2018

