Z á p i s č. 5
ze zasedání Zastupitelstva obce Sebranice, konaného dne 16. 2. 2015
od 18.00 hod.
v kanceláři obecního úřadu v Sebranicích

Zasedání Zastupitelstva obce Sebranice bylo zahájeno v 18,05hodin starostou obce Romanem
Mikulou.

Technický bod
Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce
Obecního úřadu Sebranice po dobu nejméně 7 dnů (v termínu od 9.2.2015 do 16.2.2015) a že je
přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:

pan Roman Mikula, pan Bohumil Navrátil, pan Jakub Opálka, pan Jiří Páral, pan Zdeněk Páral
pan Jan Pulec a paní Radka Šebelová

Nepřítomni: pan ing. Květoslav Čech, pan Miloslav Kučka – omluveni

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele a zapisovatele zápisu o průběhu
zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli – ověřovatelé - pan Jakub Opálka a pan Jan Pulec,
zapisovatelkou byla navržena paní Pavla Vítová.

Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva
obce pana Jakuba Opálku a pana Jana Pulce, zapisovatelem zasedání paní Pavlu Vítovou
Hlasování:
7 - pro,
Usnesení č.1 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

Starosta obce konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí
v kanceláři obecního úřadu.
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Program zasedání:

1. Došlá pošta
2. Projednání smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem, záměru nákupu
pozemků, kupní smlouvy – prodej pozemků, nákup nemovitosti – garáže, pronájem KD
3. Informace les, brigáda, zalesnění
4. Voda – vyúčtování nákladů na infrastrukturu vodovodu za rok 2014
5. Rozpočtové opatření č.1/2015, Rozpočtový výhled na roky 2015 -2020
6. Inventury majetku – rok 2014
7. Prodej automobilu VW Transporter, otevírání obálek
8. Informace zateplení KD, příprava obnovy NN a VO Podchaloupky
9. Informace základní škola – zápis dětí, demografický vývoj
10. Diskuse, různé

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje program zasedání zastupitelstva obce Sebranice
Hlasování:
7 - pro,
Usnesení č.2 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

1. Došlá pošta
S došlou poštou seznámil místostarosta obce Jiří Páral:
20. ledna 2015 Žádost o sponzorský příspěvek od místního svazu Tělesně postižených v Kunštátě
organizace má 114 členů z toho 8 členů bytem v Sebranicích. Ze zpráv činnosti svazu Tělesné
postižených za rok 2014 jsou návštěvy jubilantu nad 70 roků. Dále zajištění rekondičních pobytů v
lázních návštěvy koncertů vystoupení a poznávací zájezdy. V roce 2014 přispělo město Kunštát 11
000,- Kč a obec Zbraslavec 1 000,- Kč. Zastupitelé se dohodli odložit tento bod na příští jednání
zastupitelstva, řeší místostarosta obce.
4. února 2015 Oznámení údržby břehového porostu. Povodní Moravy nám oznamuje plánovanou
údržbu břehového porostu v úseku od silničního mostu ve Svitávce po silniční most komunikace 1/43
v Sebranicích. V rámci údržby břehového porostu bude odstraněno celkem 34 ks. dřevin v druhovosti
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Olše, Vrba, Slivoň, Jabloň a Ořešák dále pak 198 m2 křovin. Po odstranění porostu rostoucí v korytě
bude na řez provedena lokální aplikace herbicidu z důvodu zachování průchodnosti průtečného
profilu. Vytěžená dřevní hmota bude průběžně odvážena, aby nedošlo negativnímu ovlivnění
odtokových poměrů v dané lokalitě. Veškerá klesť a zbytky po těžbě budou zlikvidovány na místě
poštěpkováním popřípadě spálením. Vlastníkům dotčených pozemků bude provádění prací a vstup na
pozemky oznámen 15 dní předem. Kácení a aplikace herbicidu bude provedena v období vegetačního
klidu nejpozději však do 15.3.2015. Řeší v součinnosti s Povodím Moravy starosta obce.
4. února 2015 František a Marcela Horákovi bytem 229 žádají o zvýšení nájemného na základě
smlouvy o nemovitosti a vypořádání náhrad za omezení užívání pozemku v ochranných pásmech
vodního zdroje ze dne 3.7.2002. Touto smlouvou byla náhrada za užívání části pozemků p.č. 99 a
p.č.100 sjednána dohodou obou smluvních stran na částku 2.500,- Kč/ rok. Případně je možná dohoda
odkoupení pozemků do vlastnictví obce Sebranice. Budeme řešit v dalším bodě zastupitelstva.
Žádost o vyjádření k existenci podzemních sítí od firmy Linio Plan s.r.o. Brno. V současné době
zpracovávají pro Ředitelství silnic a dálnic ČR technickou studii k akci na silnice 1/43 u Labutě
odbočovací pruh směrem na Svitávku. Žádají nás o vyjádření, zda se v oblasti nevyskytují podzemní
sítě v naší správě, současně nás žádají o poskytnutí podkladu v digitální podobě. Obec Sebranice
nemá žádné podklady týkající se inž. sítí v dané lokalitě.
11. února 2015 Stížnost od Hejlové Jiřiny a Stanislava Šhejbala dne 31. Ledna mezi 16:30 až 17:00. při
roznášce letáků v ulici, kde bydlí Musilovi a Cvrkalovi byli napadeni dvěma agresivními psi. Zastupitelé
se dohodli na postoupení celé věci MěÚ Boskovice, řeší starosta obce.
13. ledna 2015 Žádost o příspěvek chovatelům. Vážení členové zastupitelstva, obracím se na Vás se
žádostí o příspěvek pro naši základní organizaci chovatelů. V letošním roce bychom chtěli uspořádat
opět výstavu drobného zvířectva, které již patří k oblíbeným akcím v naší vesnici. Také bychom se
chtěli soustředit na zvýšení činnosti naší organizace a přizvat k naší práci i děti-mladé chovatele. Tyto
aktivity, zvláště pak nový kroužek pro mladé chovatele sebou ale nese zvýšené náklady na činnost. Z
tohoto důvodu se na vás obracím s prosbou o příspěvek na činnost ve výši 10 000,- Kč. V případě, že
vyhovíte naší žádosti, bude Obec Sebranice uvedena při konání výstavy jako hlavní sponzor kroužku
mladých chovatelů. Prosíme o laskavé vyjádření k rukám jednatele nebo předsedy ZO do 20.2.2015,
abychom mohli informovat o výsledku naší žádosti na naší výroční schůzi, která se bude konat dne
22.2.2015. Dále vám sdělujeme, že členové naší ZO ČSCH rádi pomůžou při sázení stromků. Doufáme,
že naší prací brzy přesvědčíme naše spoluobčany o tom, že chovatelé zaujmou významné místo v
činnosti naší obce, zejména pak prací s dětmi. Zastupitelé se pověřili místostarostu obce zjištěním
podrobností, požadavků atd. a posléze bude navržena případná výše finanční podpory.
Koupě garáže pan Sedláček nabízí po dohodě betonovou garáž za cenu 20 000,- Kč. Zastupitelstvo
obce souhlasí s nákupem garáže, řeší místostarosta obce.

2. Projednání smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem, záměru nákupu
pozemků, kupní smlouvy – prodej pozemků, nákup nemovitosti – garáže, pronájem KD
Starosta obce navázal na jednání zastupitelstva ze dne 12.1.2015, kdy se vrátil k záležitosti pana
Dušana Jančíka související s mimořádnou finanční půjčku na koupi nemovitosti. Starosta zajistil
sepsání potřebných dokumentů a zbývá dořešit zástavu za poskytnutou finanční půjčku. S panem
Dušanem Jančíkem jsme se dohodli na sepsání Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem,
které vlastní na katastrálním území Kuřim, a sice pozemku pč. 3014/14 orná půda o výměře 91 m2,
pč. 3014/35 orná půda o výměře 5517 m2 , pč. 3020/18 vodní plocha o výměře 69 m2, pč. 3022/26
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orná půda o výměře 591 m2, pč. 3022/28 orná půda o výměře 614 m2
výměře 825 m2.

a pč. 3022/48 orná půda o

Usnesení č. 3 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem mezi
Obcí Sebranice (jako"zástavní věřitel") a panem Dušanem Jančíkem, bytem Sebranice 108
(jako"zástavce")
Hlasování:
7 - pro,
Usnesení č.3 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

záměr nákupu pozemků, kupní smlouvy – prodej pozemků,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a) Manželé Horákovi
Na obecní úřad se písemně obrátili manželé Horákovi s žádostí o zvýšení nájemného za studnu, která
se nachází na jejich pozemku. V současnosti (cca od roku 2002) platíme nájemné 2.500Kč ročně.
Manželé Horákovi požadují zvýšení nájemného na částku cca 4.000 Kč za rok, případně se nebrání
odprodeji části svých pozemků, přesněji řečeno po hranice stávajícího oplocení I. Ochranného pásma
vodního zdroje. Jedná se předběžně o cca 66O m2. je uzavřená předběžná ústní dohoda buď na
odprodeji za cenu 20-ti letého zvýšeného nájmu nebo na pokračování nájemní smlouvy, která musí
být valorizována.
Vzhledem k tomu, že se na tomto pozemku nachází „záložní zdroj vody pro obec“, starosta obce
navrhuje tento pozemek i přes nestandardní cenu zakoupit do majetku obce Sebranice. Hodnota 20ti letého pronájmu je 96.000Kč. Starosta dále informoval o poslední konečné a požadované ceně
nemovitosti v případě prodeje ze strany manželů Horákových, která činí 80.000Kč.

Usnesení č. 4 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje záměr nákupu části
zdroje) p.č. 99, p.č. 100, p.č. 101 v k.ú. Sebranice u Boskovic.
Hlasování:
7 - pro,
Usnesení č.4 bylo schváleno

0 - proti,

pozemků (ochranné pásmo I vodního

0 - se zdržel hlasování

Příchod zastupitele pana Miloslava Kučky v 18,35hodin. Počet přítomných zastupitelů 8.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Manželé Pařízkovi
Starosta obce informoval přítomné o podrobnostech přípravných prací na koupi pozemků. V
současnosti je zpracován a katastrálním úřadem potvrzen geometrický plán rozdělení stávajících
pozemků. Pozemek v majetku obce p.č. 1385/2 na 4 stavební parcely a to jednotlivě parcela číslo
1385/3, 1385/4, 1385/5 a 1385/6. Zbytek z pozemku p.č 1385/2 bude v budoucnosti tvořit
příjezdovou komunikaci. Další nový pozemek který vznikne na základě tohoto geometrického plánu je
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v majetku manželů Pařízkových a jedná se o p.č. 1382/2 která nám v budoucnosti pomůže rozšířit
příjezdovou komunikaci.

Usnesení č. 5 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje nákup pozemku p.č. 1383/2
navrhovaného geometrického plánu 422-11038/2014 za cenu 200Kč za m2
Hlasování:
8 - pro,
Usnesení č.5 bylo schváleno

0 - proti,

o výměře 33m2 dle

0 - se zdržel hlasování

Usnesení č. 6 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje
KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU VLASTNICTVÍ
K NEMOVITOSTEM uzavřenou mezi panem Miloslavem Pařízkem a paní Růženou Pařízkovou, oba
bytem Sebranice č.p. 62 jako prodávající a Obcí Sebranice, se sídlem Sebranice 149, jako kupující, na
nákup pozemku p.č. 1383/2 o výměře 33m2 dle geometrického plánu 422-11038/2014.
Hlasování:
8 - pro,
Usnesení č.6 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Pan Petr Hradský
Starosta obce na základě informací poskytnutých naším právníkem navrhuje zastupitelstvu do KUPNÍ
SMLOUVY O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K NEMOVITOSTEM zapracovat pasáž o předkupním právu
k tomuto schválenému prodeji nemovitosti ve prospěch obce Sebranice. Po krátké diskusi bylo
navrženo následující usnesení.

Usnesení č. 7 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje
KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU VLASTNICTVÍ
K NEMOVITOSTEM uzavřenou mezi Obcí Sebranice, se sídlem Sebranice 149 jako prodávající a
panem Petrem Hradským, bytem Sebranice č.p. 180 jako kupující, na nákup pozemku p.č. 143/5
o výměře 395m2 dle geometrického plánu 427-14/2014.
Hlasování:
8 - pro,
Usnesení č.7 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) Paní Marie Bezděková
Starosta obce dále informoval přítomné o stavu prodeje a pronájmu obecních pozemků paní Marii
Bezděkové. Po krátké diskusi bylo navrženo následující usnesení.

Usnesení č. 8 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje
KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU VLASTNICTVÍ
K NEMOVITOSTEM uzavřenou mezi Obcí Sebranice, se sídlem Sebranice 149 jako prodávající a paní
Marií Bezděkovou, bytem Sebranice č.p. 200 jako kupující, na nákup pozemku p.č. 786/1 o
výměře 126m2 v k.ú. Sebranice u Boskovic.
Hlasování:
8 - pro,
Usnesení č.8 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování
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Usnesení č. 9 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje SMLOUVU O NÁJMU POZEMKU uzavřenou mezi Obcí
Sebranice, se sídlem Sebranice 149 jako pronajímatel a paní Marií Bezděkovou, bytem Sebranice
č.p. 200 jako nájemce, na nájem pozemku p.č. 780/8 o výměře 842m2 v k.ú Sebranice u Boskovic.
Hlasování:
8 - pro,
Usnesení č.9 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e) Manželé Dvořákovi
Starosta obce seznámil přítomné s textem KUPNÍ SMLOUVY na prodej části obecního pozemku.

Usnesení č. 10 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje
KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU VLASTNICTVÍ
K NEMOVITOSTEM uzavřenou mezi Obcí Sebranice, se sídlem Sebranice 149 jako prodávající a
panem Štěpánem Dvořákem a paní Zdenou Dvořákovou, bytem Hradecká 8, Brno jako kupující,
na nákup pozemku p.č. 1540/32 o výměře 83m2 dle geometrického plánu 262-142/2014.
Hlasování:
8 - pro,
Usnesení č.10 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

f) Manželé Řezníkovi
Starosta obce seznámil přítomné se stavem prodeje části obecního pozemku.

Usnesení č. 11 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje prodej pozemku p.č. 58/20 o výměře 53m2 v k.ú.
Sebranice u Boskovic dle geometrického plánu číslo 429-91/2014 za cenu 50Kč za m2.
Hlasování:
8 - pro,
Usnesení č.11 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

Usnesení č. 12 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje
KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU VLASTNICTVÍ
K NEMOVITOSTEM uzavřenou mezi Obcí Sebranice, se sídlem Sebranice 149 jako prodávající a
panem Liborem Řezníkem a paní Janou Řezníkovou, bytem Sebranice č.p. 167 jako kupující, na
nákup pozemku p.č. 58/20 o výměře 53m2 dle geometrického plánu 429-91/2014.
Hlasování:
8 - pro,
Usnesení č.12 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

g) Manželé Olšanovi, pan Martin Roháček
Starosta obce seznámil přítomné se stavem prodeje části obecních pozemků a textem KUPNÍ
SMLOUVY na tyto prodeje částí obecních pozemků.
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Usnesení č. 13 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje prodej nově části pozemku p.č. 507/7 o výměře 206m2
v k.ú. Sebranice u Boskovic dle geometrického plánu číslo 433-23/2014 za cenu 30Kč za m2
Hlasování:
8 - pro,
Usnesení č.13 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

Usnesení č. 14 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje
KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU VLASTNICTVÍ
K NEMOVITOSTEM uzavřenou mezi Obcí Sebranice, se sídlem Sebranice 149 jako prodávající a
panem Miloslavem Olšanem a paní Marií Olšanovou, bytem Sebranice č.p. 145 jako kupující, na
nákup pozemku p.č. p.č. 507/7 o výměře 206m2 dle geometrického plánu 433-23/2014.

Hlasování:
8 - pro,
Usnesení č.14 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

Usnesení č. 15 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje prodej nově části pozemku p.č. 507/6 o výměře 117m2
v k.ú. Sebranice u Boskovic dle geometrického plánu číslo 433-23/2014 za cenu 30Kč za m2.
Hlasování:
8 - pro,
Usnesení č.15 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

Usnesení č. 16 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje
KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU VLASTNICTVÍ
K NEMOVITOSTEM uzavřenou mezi Obcí Sebranice, se sídlem Sebranice 149 jako prodávající a
panem Martinem Roháčkem, bytem Sebranice č.p. 66 jako kupující, na nákup pozemku p.č. 507/6
o výměře 117m2 dle geometrického plánu 433-23/2014.
Hlasování:
8 - pro,
Usnesení č.16 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

h) Paní Markéta Štefániková
Starosta obce seznámil přítomné se stavem prodeje části obecních pozemků a textem KUPNÍ
SMLOUVY na tyto prodeje částí obecních pozemků.

Usnesení č. 17 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje prodej pozemku p.č. 466/10 o výměře 698m2 v k.ú.
Sebranice u Boskovic dle geometrického plánu číslo 430-3062/2014 za cenu 30Kč za m2.
Hlasování:
8 - pro,
Usnesení č.17 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

7

Usnesení č. 18 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje
KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU VLASTNICTVÍ
K NEMOVITOSTEM uzavřenou mezi Obcí Sebranice, se sídlem Sebranice 149 jako prodávající a paní
Markétou Štefánikovou, Karafiátova 1305, Valašské Meziříčí jako kupující, na nákup pozemku p.č.
466/10 o výměře 698m2 dle geometrického plánu 430-3062/2014.
Hlasování:
8 - pro,
Usnesení č.18 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

3. Informace les, brigáda, zalesnění
Místostarosta obce přednesl zprávu o hospodaření v obecních lesích. Dne 5.2.2015 proběhla
kontrolní obchůzka obecních lesů za přítomnosti správce lesů pana Hrdličky v následujících lokalitách
- u hájenky, u labutě a v kruhách. Projednán byl způsob zlepšení stavu našeho lesního porostu,
který není v těchto lokalitách dobrý.
Lokalita u hájenky. Zde je třeba co nejdříve odstranit náletové listnaté dřeviny z důvodů lepšího růstu
jehličnatých stromů. Nyní je možnost, že by tuto činnost provedli brigádně fotbalisti. Brigáda by se
měla konat 28.2.2015. Zatím je domluveno 7 fotbalistů, kteří by provedli odstranění náletových
dřevin .
Lokalita u labutě. Daná oblast je vysazena smrky, duby a buky, které jsou členěny na určité části.
Stáří porostu je 3 až 30 let. Vlivem méně častého vysíkání jsou některé části zejména listnatých
dřevin, které jsou v oplocenkách velmi řídké, a proto bude potřebné tyto části dosázet Javorem. V
některých místech kde jsou Smrky bude provedena dosadba modříny. V jedné oplocené části jsou
listnaté dřeviny dostatečně vysoké, a proto se oplocenka odstraní a podá se žádost o dotace na
zajištění porostu. Z těchto dotací se zaplatí nákup stromků na dosadbu v dané lokalitě. V lokalitě u
labutě byla situace s prováděným vyžínáním v letošním roce natolik závažná, že z důvodů vysokého
travního porostu byli pověřeni v podzimních měsících brigádníci, aby tuto část lesa posekli a vyčistili.
Lokalita v kruhách. Zde je potřebné provést výřez mladých smrků z důvodu velké hustoty stromů.
Dále je třeba postavit oplocenku, ve které budou vysazeny javory. Pletivo na oplocenku a sazenice by
měli být hrazeny z dotací.

4. Voda – vyúčtování nákladů na infrastrukturu vodovodu za rok 2014
Starosta obce podrobně seznámil s připravenými podklady, kde jsou vyčísleny náklady na opravy a
otevřel diskusi zastupitelů na téma čerpání finančních prostředků na infrastrukturu vodovodu v roce
2014. Vzhledem k náročnosti tohoto tématu bylo navrženo přenechat návrh opatření na příští
jednání zastupitelstva obce. Pan Miloslav Kučka zjistí aktuální stav legislativních předpisů pro požární
ochranu obce týkající se množství požárních hydrantů, které musíme v obci instalovat.

Usnesení č. 19 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje proplacení faktury číslo 41740381 vystavenou
dodavatelem VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. na částku 423.500Kč včetně DPH.
Hlasování:
8 - pro,
Usnesení č.19 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

8

5. Rozpočtové opatření č. 1/2015
S návrhem rozpočtového opatření č. 1/2015 seznámila podrobně přítomné účetní Pavla Vítová.
Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje Rozpočtové opatření číslo 1/2015.
Hlasování:
8 - pro,
Usnesení č.20 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

S návrhem Rozpočtového výhledu na roky 2016 -2020 seznámila podrobně přítomné účetní Pavla
Vítová. Rozpočtový výhled je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce schvaluje
Hlasování:
8 - pro,
Usnesení č. 21 bylo schváleno

Rozpočtový výhled na roky 2016 -2020
0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

6. Inventury majetku – rok 2014
Účetní obce paní Vítová seznámila přítomné s podrobnostmi ukončených inventur. Jednotlivé dílčí
inventury byly ukončeny. Z důvodu nemoci člena hlavní inventarizační komise pana ing. Čecha, budou
případné připomínky hlavní inventarizační komise ke zjištění jednotlivých dílčích inventarizačních
komisí řešeny na příštím jednání zastupitelstva.
Starosta obce poděkoval za práci členům jednotlivých inventarizačních komisí a navrhnul likvidační
komisi na vyřazení nepotřebného, případně poškozeného majetku v tomto složení: Jiří Páral,
předseda likvidační komise, Roman Mikula, člen likvidační komise a Pavla Vítová, členka likvidační
komise.

Usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě provedené inventury obecního majetku likvidační komisi ve
složení : Jiří Páral předseda likvidační komise, Roman Mikula člen likvidační komise a Pavla Vítová
členka likvidační komise.
Hlasování:
8 - pro,
Usnesení č. 22 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování
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7. Prodej automobilu VW Transporter, otevírání obálek
Starosta obce zopakoval, že na jednání zastupitelstva obce dne 29.12.2014 byl schválen prodej
dodávkového automobilu VW transporter RZ 1B6 8082 obálkovou metodou. Nabídkový leták na
zmíněné vozidlo byl zpřístupněn veřejnosti na obecních stránkách a ve vývěsce OÚ. Rozhodujícím
kritériem je nejvyšší nabídnutá cena. V požadovaném termínu byly podány tři nabídky.

Seznam jednotlivých cenových nabídek:
1) Pan Milan Cvrkal, Sebranice
2) Pan Rudolf Skoumal, Sloup
3) Pan Martin Foler, Letovice

nab.cena s DPH 16.000Kč
nab.cena s DPH 17.000Kč
nab.cena s DPH 18.000Kč

Usnesení č. 23:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje prodej dodávkového automobilu VW Transporter RZ 1B6
8082 zájemci panu Martinovi FOLEROVI, bytem Boční 47, Letovice za nabízenou cenu 18.000Kč
včetně DPH a pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy.
Hlasování:
8 - pro,
Usnesení č. 23 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

8. Informace zateplení KD, příprava obnovy NN a VO Podchaloupky
Starosta obce informoval přítomné o připravované schůzce s občany Sebranic dne 26.února 2015. Na
programu setkání s občany se budou projednávat podrobnosti plánované rekonstrukce nízkého
napětí, výstavba nového veřejného osvětlení a průjezdnost komunikace v místní části Podchaloupky.
Podrobnosti a výsledky jednání s občany budou předneseny na dalším jednání zastupitelstva obce.

9. Informace základní škola – zápis dětí, demografický vývoj
Starosta obce informoval přítomné o výsledku zápisu dětí do první třídy ZŠ v Sebranicích. Z celkového
počtu 7 dětí předškolního věku, bylo k základnímu vzdělávání zapsáno a přijato 5 dětí. Každý
prvňáček, který nastoupí do první třídy ZŠ obdrží od obce Sebranice finanční příspěvek ve výši
2.000Kč. Další podrobnosti týkající se ZŠ budou podrobněji projednány na příštím jednání
zastupitelstva obce.
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10. Diskuse
Místostarosta obce otevřel otázku nákupu betonové garáže od pana Sedláčka projednávanou v bodě
došlá pošta. Vzhledem k tomu, že se zastupitelé dohodli na případném odkupu, bylo navrženo
následující usnesení.

Usnesení č. 24:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje nákup betonové garáže od pana Jiřího Sedláčka za cenu
20.000Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy.
Hlasování:
8 - pro,
Usnesení č. 24 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

Starosta obce poděkoval všem zastupitelům a všem pořadatelům, kteří se podíleli na přípravě a
zdárném průběhu vepřových hodů a obecního plesu.
Návrhy termínů na akce roku 2016:
-

vepřové hody 12.2 -13.2.2016
obecní ples 20.2.2016 (jedno jídlo-řízek, hudba PROROCK)

dotaz pan Štěpán Páral – úprava plochy u Altánu- odpověděl starosta obce, plocha bude v jarních
měsících dorovnána ornicí a oseta travou, případně bude osázena zelení – dohoda se zahradníkem

Zapsala:

Pavla Vítová

Zápis ověřili:

Jakub Opálka

…............................

Jan Pulec

................................

starosta obce:

..…..........................

Roman Mikula

Starosta obce poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 22.00 hodin.

11

