Z á p i s č. 6
ze zasedání Zastupitelstva obce Sebranice, konaného dne 7. 3. 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 28.2.2015 do 7.3.2015). Přítomno
je 9 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:

pan Roman Mikula, pan ing. Květoslav Čech, pan Miloslav Kučka, pan Bohumil Navrátil, pan
Jakub Opálka, pan Jiří Páral, pan Zdeněk Páral, pan Jan Pulec a paní Radka Šebelová

Nepřítomni:

------

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele a zapisovatele zápisu o průběhu
zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli – ověřovatelé - pan ing. Květoslav Čech a pan Zdeněk Páral,
zapisovatelem byl navržen pan Roman Mikula.

Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva
obce pana Květoslava Čecha a pana Zdeňka Párala, zapisovatelem zasedání pana Romana Mikulu
Hlasování:
9 - 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. Fond rozvoje bydlení – vyhodnocení žádostí
3. Dotační titul OPŽP 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady. (kompostárny, svozová
technika atd.)
4. Informace dotační titul – obnovení projektu RYBNÍK, dotace SDH
5. Informace les, brigáda, zalesnění, prořezávka, kácení
6. Informace zateplení KD, příprava obnovy NN a VO Podchaloupky
7. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
8. Informace základní škola – zápis dětí, demografický vývoj
9. Diskuse, různé

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

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

1. Došlá pošta
S došlou poštou seznámil místostarosta obce Jiří Páral:
12.2.2015 - Povodí Moravy - žádost o spolupráci.
Jako přímý správce vodních toků na území naší obce se tímto obrací s prosbou o spolupráci, ve smyslu
prověření a shrnutí veškeré problematiky s vazbou na vodní toky, tak aby bylo možné případné závady
zařadit do plánu údržby provozu. Vzhledem k personálnímu obsazení provozu, nejsou schopni zajistit
potřebný monitoring v termínu, který by byl vyhovující a právě v této oblasti by uvítali naši výpomoc.
Jednalo by se o vizuální prověření jak stavu koryta toku se zaměřením na stav břehů, případně
souvisejících objektů (vyústě, prahy, opěrné zdi …), tak stavu doprovodného břehového porostu
zejména zastavěné části území obce a to bez vazby na vlastnictví dotčených pozemků. Břehovým
prostorem je myšlena veškerá výsadba v pásu do 6m do horní břehové hrany.
19.2.2015
Pozvánka ministerstva České Republiky na seminář ke vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě,
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Téma: Rovnocennost vzdělávání, který se uskuteční dne 19. Března 2015 od 8:30 v budově
ministerstva vnitra náměstí Hrdinů 3, Praha 4.
23.2.2015
Odbor životního prostředí - oznamuje řízení k žádosti o povolení výjimky ze základních podmínek
ochrany druhů živočichů – MOTÁKA LUŽNÍHO.
25.2.2015
Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči Českému statistickému úřadu. Do datové schránky obecního
úřadu byl zaslán roční výkaz, který se musí vyplnit a zaslat do 19.3.2015. Ve výkazu, který zpracuje
účetní obce se uvádí veškeré investice, dotace, majetek, úbytky majetku, přírůstky majetku, průměrný
počet zaměstnanců, finanční majetek obce, stav účtů, cenné papíry atd.
Sdružení obcí Kunštátsko – Lysicko:
Žádost o zaplacení členského příspěvku na rok 2015 ve výši 5,- Kč na obyvatele. Celková částka činní
po přepočtu 3090,- Kč.
Žádost Energetické společnosti RWE o odstranění porostů v ochranném pásmu plynovodu v lokalitě za
Vašinovými. Jde o 10 kusů Jeřabin, v případě, že porost nebude odstraněn do 31.3.2015 zaměstnanci
RWE provedou odstranění porostu vlastními prostředky.
Karel Porč s.r.o. se sídlem v Lysicích nabízí výstavby, opravy, údržby silniční sítě. Jedná se o usazování
silničních obrub, pokládka zámkové dlažby, lokální opravy komunikaci, tryskovou metodou, asfaltovou
emulzí s kamenivem, celoplošné pokládky silničních povrchů asfaltobetonem, penetrační nátěry,
lokální opravy asfaltobetonem, celoplošné čištění komunikace.
6.3.
Žádost sl. Michaely Mikulové o pokácení 3 stromů (2 ks. lípa 1 ks. smrk) Na pozemcích parcelní číslo
69/1 a 1327/15.
6.3.
Doplnění podkladu žádosti o příspěvek Českému svazu chovatelů
1) Jedná se o plán práce na rok 2015
2) Předpokládané náklady na činnost kroužku mladých chovatelů cca 10.000.
3) Počet členů z Kunštátu 1 chovatel, z Újezdu u Kunštátu 3 chovatelé,
z Drnovic 1 chovatel, ze Sebranic 9 chovatelů
Momentálně do kroužku mladých chovatelů jsou předběžně evidovány 4 děti, předpokládaný stav je
10 -15 dětí. Klubovna bude zřízena v Altánu naproti faře.
Zastupitelstvo obce se k možnosti příspěvku na činnost kroužku mladých chovatelů vrátí v budoucnu,
a příspěvek poskytne na základě činnosti tohoto kroužku. Prozatím se finanční prostředky poskytovat
nebudou.
Žádost o sponzorský příspěvek od místního svazu tělesně postižených v Kunštátě, byl projednáván na
minulém zasedání zastupitelstva. Místostarosta obce předložil seznam členů bytem v Sebranicích i
žádost zaslanou na obec Sebranice.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo v současnosti finanční příspěvek místnímu svazu tělesně postižených
v Kunštátě neposkytnout. Navržena byla varianta konkrétní podpory občanů Sebranic (např. seniorů)
při návštěvě kulturních, společenských nebo sportovních akcí. (např. zajištění dopravy, příspěvek na
vstupenky atd.)
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2. Fond rozvoje bydlení – vyhodnocení žádostí
Starosta obce navázal na jednání zastupitelstva ze dne 29.12.2014 kdy byl usnesením číslo 9 znovu
otevřen program půjčování finančních prostředků na rekonstrukce rodinných domů a bylo vyhlášeno
výběrové řízení Fondu rozvoje bydlení. Starosta obce znovu seznámil přítomné s nejdůležitějšími
podrobnostmi a podmínkami FRB.
Dále informoval o skutečnosti, že v určeném termínu byly na obecní úřad doručeny žádosti 2
uchazečů o půjčku z FRB. Podrobněji se jedná o žádost manželů Tesařových a žádost manželů
Štenclových. Oba uchazeči žádají o půjčku na rekonstrukci jejich nemovitostí v maximální možné výši
150.000Kč.
Po krátké diskusi a po kontrole formální správnosti žádostí bylo navrženo následující usnesení:

Usnesení č. 3 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje půjčku z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ dle podmínek Obecně
závazné vyhlášky Obce Sebranice číslo 1/2013 manželům Konrádovi a Aleně Tesařovým, bytem
Sebranice 162 ve výši 150.000Kč.
Hlasování:
9 - pro,
Usnesení č.3 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

Usnesení č. 4 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje půjčku z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ dle podmínek Obecně
závazné vyhlášky Obce Sebranice číslo 1/2013 manželům Přemyslovi a Ludmile Štenclovým, bytem
Sebranice 155 ve výši 150.000Kč.
Hlasování:
9 - pro,
Usnesení č.4 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

3. Dotační titul OPŽP 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady. (kompostárny, svozová technika
atd.)
Starosta obce seznámil přítomné s možností čerpání dotačního titulu z Operačního programu Životní
prostředí (zkratka OPŽP) prioritní osa 4, konkrétně Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání
s odpady.
Celou záležitost řeší společně starosta s místostarostou obce cca 3týdny, kdy se snaží získat potřebné
informace. Současně probíhá zpracování a příprava nezbytných podkladů k případnému podání
žádosti o dotaci.
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Spolupráci na tomto projektu byla možná jednak s firmou DLC GROUP, Bubenská_421/3,.170 00
Praha 7 (navrhované řešení – svozová technika), a s firmou paní Štěpánkové - EUROPROJECT.
(navrhované řešení – domácí kompostéry)
Starosta společně s místostarostou obce doporučují zastupitelstvu vhodnější variantu, kterou se
v tuto chvíli jednoznačně jeví řešení likvidace BIO odpadu pomocí svozové techniky. Navrhované
řešení je výsledkem několika původně rozpracovaných variant řešení.
Na základě přípravy a zpracování podkladů pro žádost tj. množství produkce BIOodpadu v obci a
nakládání s ním, umístění bioodpadu atd. a zejména k množství produkovaného bioodpadu (cca 15t
za rok) se na výstupu jako optimální jeví pořízení následující techniky:
Nákup:
1ks - kontejnerového přívěsu

CARGO HOOK 3,5T v ceně

4ks kontejnerů vysokých CRG/TR 34 1400

242.400Kč včetně DPH

v celkové částce 165.000Kč včetně DPH

1ks štěpkovače Laski LS 160 DW v ceně 502.200Kč včetně DPH
Celkové náklady na pořízení techniky :

909.600Kč včetně DPH

Starosta dále informoval o výši možné dotace na pořízení této techniky, která může činit až 90%,
otevřel krátkou diskusi. Místostarosta seznámil přítomné s technickými parametry jednotlivých
zařízení.

Usnesení č. 5 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje zadání zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti a
vypracování samotné žádosti, v rámci OPŽP – 4.1- Zkvalitnění nakládání s odpady, k projektu Svoz
bioodpadu v obci Sebranice firmou CTS corp., s.r.o., zastoupená Ing. Petrem Dvořákem, se sídlem
Bubenská 421/3, 17000, Praha 7

Hlasování:
9 - pro,
Usnesení č.5 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

4. Informace dotační titul – obnovení projektu RYBNÍK, dotace SDH
Starosta obce seznámil přítomné s možností znovuotevření dotačního titulu, na který byla v minulosti
již zpracována projektová dokumentace. Jedná se o výstavbu nového rybníka v lokalitě u Střelnice.
Obecní úřad má z minulosti zpracovanou dokumentaci a byly vykoupeny potřebné pozemky.
Podrobnosti k případné možnosti čerpání dotačního prozatím zjišťovány nebyly. V tuto chvíli se
jedná pouze o to, zda se nechá tento projekt spát, nebo jestli dojde k jeho obnovení.

5

Usnesení č. 6 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje obnovu realizace dotačního titulu na výstavbu rybníka
v Sebranicích a pověřuje starostu obce zjištěním dalších informací.
Hlasování:
9 - pro,
Usnesení č.6 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

Starosta obce dále ještě krátce informoval o dalším dotačním titulu. Společně se zástupci SDH byla
podána na Krajský úřad v Brně Žádost o finanční podporu z dotačního programu v oblasti využití
volného času dětí a mládeže v roce 2015 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních
zájmových aktivit dětí a mládeže. Konkrétně se jedná o nákup velkého stanu pro děti, který bude
sloužit jako zázemí v případě nepříznivého počasí při pořádání sportovních akcí.
I přesto, že tento dotační titul vypisuje odbor školství JMK se kromě hasičů do tohoto dotačního titulu
nezapojila ani místní škola, ani žádná jiná zájmová organizace. To je samozřejmě škoda, protože
objem prostředků je v řádu několika miliónů korun. Bohužel je patrný nezájem, a lze tedy
pravděpodobně usuzovat, že materiálně technické vybavení pro děti a mládež je v Sebranicích na
dostatečně dobré úrovni.
Starosta obce dále informoval o nutnosti vybudovat znovu základnu jakékoliv organizace, která bude
s mládeží v obci pracovat. Je zřetelné, že problém určitě není ve finanční podpoře ze strany obecního
úřadu, ale problematickou zůstává osoba člověka, která se bude dětem nezištně věnovat.

5. Informace les, brigáda, zalesnění, prořezávka, kácení
Místostarosta obce informoval přítomné o právě probíhajících činnostech v obecních lesích. Po
domluvě se správcem lesů panem Hrdličkou bude v lokalitě u hájenky provedeno dotěžení přibližně 40
kubíků 110 let starého porostu, který se skládá ze 70% borovic a zbylých 30% tvoří modříny smrky a 3 kusů
jedlí (jedle jsou ve špatném stavu a budou prodány na palivo). Pořez a přiblížení materiálu na odvozné
místo bude provádět firma pana Švancary se sídlem v Kunštátě. Cena za pořez a přiblížení je stanovena na
350,- Kč včetně DPH za m3. Odvoz zajišťuje kupující, kterým je firma pana Macénka se sídlem v Blansku.
Pokud nebude ve hmotě hniloba je přislíbena cena 1500,- Kč za kubík. Práce budou započaty 9. března
2015.
Dále místostarosta obce informoval o brigádě na prořezávce lesních porostů, kterou organizačně
připravil na sobotu 28.února 2015. Brigádníci pracovali v lokalitě u hájenky na odstraňování
náletových porostů z důvodu lepšího růstu jehličnatých dřevin. Odstraněné dřevo v lepším stavu bylo
následně naloženo a bylo prodáno občanům. Zisk z prodaného dřeva činí 3500,- Kč za 7,5m3. (cca
1m3 za 500,- Kč včetně dopravy)
Za členy fotbalového spolku se brigády zúčastnili: Antonín Juřek, Petr Nezval ml., Martin Štoudek,
David Páral, Štěpán Páral a Monika Zaoralová. Dále se brigády zúčastnili tito občané Sebranic:
Stanislav Chloupek ml., Stanislav Chloupek nejml., Petr Kovář st., Petr Kovář ml. a Matěj Přikryl.
Místostarosta kladně vyhodnotil průběh brigády, která se uskutečnila pod jeho dohledem a poděkoval
všem zúčastněným pracovníkům.
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6. Informace zateplení KD, příprava obnovy NN a VO Podchaloupky
Starosta obce informoval přítomné o průběhu setkání s občany, které se konalo ve čtvrtek 26.února
2015. Program byl rozdělený do tří základních částí:
1) Rekonstrukce nadzemního vedení NN společnosti E.ON Distribuce, a.s.
2) Rekonstrukce VO Podchaloupky
3) Průjezdnost komunikace v Podchaloupkách
K bodu číslo jedna – vedení obce Sebranice již několik let usiluje o urychlení rekonstrukce poslední
části starého vedení nízkého napětí, konkrétně se jedná o místní část Podchaloupky. Na jednání byl
přítomen pan Radek Matela z firmy ENERGY PROJECT, s.r.o. z Prostějova, který má zpracování
rekonstrukce NN v této části obce na starost. Jeho úkolem je získání souhlasu všech majitelů
dotčených nemovitostí, a vzhledem k diskusi přítomných občanů to nebude úplně jednoduché.
Bod číslo dvě – dle vyjádření starosty obce se jedná o náročnější záležitost, neboť investorem akce
bude obec.
Agenda spojená s veřejným osvětlením byla převzata ve chvíli, kdy bylo zcela neprůkazné kolik a
jakých světel máme v obci umístěných. Servis a drobné opravy svítidel zajišťoval pan Podsedník
z Kunštátu, se kterým byla spolupráce na velice dobré úrovni, ale ze zdravotních důvodů již pan
Podsedník nemůže tyto služby pro naši obec zajišťovat.
Na základě kontroly stavu svítidel se již v roce 2012 zastupitelstvo obce začalo zabývat myšlenkou
postupné obnovy a rekonstrukce pouličních světel. Celá situace se značně zkomplikovala tím, že měl
být na rekonstrukci vypsán dotační titul a nejméně dvakrát se tak nestalo.
Rozpracovány byly dvě varianty, kdy v první variantě bylo počítáno (v případě získání dotace)
s výměnou všech světelných zdrojů a varianta druhá (bez dotací) spočívá ve výměně světel, která jsou
v havarijním stavu, a to je případ Podchaloupek.
Starosta obce seznámil přítomné se zpracovaným PASPORTem veřejného osvětlení v obci, kde je
jednoduše a aktuálně sepsáno: kde se světelný zdroj nachází, jeho energetická náročnost a hlavně
jeho technický stav. Celkový stav veřejného osvětlení (kromě dříve zmiňovaných lokalit) je relativně
dobrý, protože páteřní síť světel kolem státní silnice I/19 je stará cca 10 roků a kolem státní silnice
I/43 je ještě mladší.
Komplexní výměna všech svítidel by byla pro obecní rozpočet velkou finanční zátěží na několik let a
v tuto chvíli se zastupitelstvo jednoznačně kloní k postupné rekonstrukci bez nutnosti čerpání úvěru
nebo jiného typu zadlužení obce Sebranice.
Starosta obce pokračoval seznámením s podrobnostmi vlastní rekonstrukce veřejného osvětlení.
V současnosti vydáno platné rozhodnutí o umístění stavby a můžeme tudíž začít s realizací této stavby.
Celému projektu předcházela dlouhá fáze příprav, testování a výběru vhodného typy světelného zdroje.
Starosta a místostarosta navštívili v loňském roce několik obcí v okolí, kde jsou světla tohoto typu již
instalována. Na zkoušku byly nainstalovány v několika místech v Sebranicích různé typy světel,
různých výrobců. Umístěno bylo celkem 8ks světel, které usnadnily výběr konkrétního typu
světelného zdroje pro budoucí veřejné osvětlení. Výměnou světel dojde ke zvýšení kvality bydlení
v dané lokalitě,
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ke kterému dobré veřejné osvětlení bezesporu patří. V současnosti je v Podchaloupkách většina světel
v havarijním stavu.
Starosta obce seznámil přítomné s podrobnostmi. Navrženo je osvětlení nové, kdy každé světlo bude
mít svůj sloup. Výška světla je cca 6 metrů nad stávající vozovkou. Všechna světla budou umístěna na
jedné straně vozovky směrem k potoku.
Nejdůležitější parametry rekonstrukce VO Podchaloupky:
Délka trasy rekonstrukce 803 metrů
Počet světelných zdrojů - 20 kusů pouličních (30W/2700lm)– výška sloupu 6 metrů,
4 kusy sadových – výška sloupu 4 metry
Instalovaný příkon 708W (cca dnešní 4 světla), na sloupy bude rovněž umístěn obecní rozhlas,
předpokládané náklady 1.000.000Kč bez DPH, předpokládaný termín realizace – v průběhu roku 2015.
Podrobnosti o konkrétním umístění jednotlivých světel byly předneseny na setkání s občany. Proti
umístění jednotlivých sloupů nebyly vzneseny žádné námitky. Kompletní projektová dokumentace je
k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Bod číslo tři – Průjezdnost komunikace v Podchaloupkách. Tato část se pro nepřítomnost občanů
bydlících v dané lokalitě neprojednávala.

7. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
Starosta obce informoval přítomné o kontrole uskutečněné na obecním úřadě dne 18.února. Audit
provedený kontrolory krajského úřadu JMK přezkoumal hospodaření obce Sebranice za období roku
2014.
Dále starosta informoval o podrobnostech a důležitosti kontrolní zprávy, která vypovídá o účelnosti
vynakládání s obecními prostředky.
Její kladné hodnocení není v žádném případě samozřejmostí a i v Sebranicích byly v minulosti
v hospodaření obce drobné nedostatky. Starosta obce poděkoval paní Pavle Vítové, která
s precizností sobě vlastní a perfektním přehledem fundovaně poskytovala požadované informace.
Jedinou závažnou skutečností je, že výsledky hospodaření obce Sebranice, (které jsou bez závad) jsou
připomínky kontrolorů krajského úřadu k obcí zřizované příspěvkové organizaci, kterou je základní a
mateřská škola.
Starosta obce otevřel diskusi na toto téma - o slovo se přihlásil zastupitel pan ing. Květoslav Čech. Ve
svém příspěvku seznámil přítomné s průběhem a výstupy invetur konaných ve škole. Bylo zjištěno
několik závažných pochybení a ani při opakované kontrole nebylo vše v pořádku.

8. Informace základní škola – zápis dětí, demografický vývoj
Starosta obce v tomto bodě jednání zastupitelstva otevřel otázku demografického vývoje v naší obci,
týkající se zejména zaplnění školy v Sebranicích potřebným počtem žáků v budoucnosti. Konkrétně
zmínil skutečnost, že přesto, že je mateřská škola téměř přeplněná, nedaří se dlouhodobě zabránit
odlivu žáků při nástupu do prvního ročníku do okolních škol.
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V letošním školním roce se bylo z celkového počtu 7 dětí předškolního věku, k základnímu vzdělávání
zapsáno a přijato pouze 5 dětí. Každý prvňáček, který nastoupí do první třídy ZŠ obdrží od obce
Sebranice finanční příspěvek ve výši 2.000Kč. Tento příspěvek byl schválen zastupiteli v roce 2014, ale
byl poskytován již v minulosti. I přes tyto skutečnosti se dlouhodobě nedaří počet žáků ve škole
naplnit a obec musí na školu doplácet.
Starosta obce otevřel opět diskusi na toto téma a bylo mu uloženo přítomnými zastupiteli požádat
Českou školní inspekci o provedení kontroly v základní škole.

9. Diskuse
Starosta obce otevřel diskusi:
-

Seznámil přítomné s finančním vyúčtováním vepřových hodů a obecního plesu
Informoval o problematice volně pobíhajících psů v obci a řešení tohoto problému

Zapsal:

Roman Mikula ..….................................

Zápis ověřili:

ing. Květoslav Čech …............................

Zdeněk Páral .........................................

starosta obce:

Roman Mikula

Starosta obce poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 18.45 hodin.
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