Z á p i s č. 7
ze zasedání Zastupitelstva obce Sebranice, konaného dne 17. 4. 2015
od 17.00 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 8.4.2015 do 17.4.2015). Přítomno
je 8 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:

Nepřítomni:

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

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele a zapisovatele zápisu o průběhu
zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli – ověřovatelé – pan Jiří Páral a paní Radka Šebelová,
zapisovatelem byla navržena paní Pavla Vítová.
Příchod zastupitele pana Miloslava Kučky v 17.05hod, přítomno 9 členů zastupitelstva.

Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva
obce pana Jiřího Párala a paní Radku Šebelovou, zapisovatelem zasedání paní Pavlu Vítovou.
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. Informace – stavební práce na zateplení OÚ a KD, smlouva pí.Štěpánková
EUROPROJECT
3. Informace aktuální stav dotačních titulů, nabídka zpracování dotačních titulů,
monitorování vyhlášených dotačních titulů
4. Informace veřejná zeleň, obnova chodníků
5. Informace – pasport komunikací
6. Informace správa hřbitova, užívání obecních sportovišť
7. Rozpočtové opatření č. 2/2015, rozpočet FRB
8. Informace základní škola – výsledky kontroly ČŠI
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:
25.března od Zeměměřičského úřadu přišlo oznámení o výkonu topografických prací. V r. 2015
budou provádět zaměstnanci zeměměřičského úřadu místní topografické šetření pro obnovu
ZABAGED ve správním obvodu naší obce.
18. března žádost o výjimku ZŠ/MŠ podrobnosti budeme řešit v bodě č. 8 dnešního jednání
24.března od SITY Boskovice pozvání na den otevřených dveří v kompostárně Doubravy v den
2.4.2015 od 9:00 do 17:00
28.března došlá pošta od firmy REACOM s.r.o. dovoluje si nám nabídnout kapacity pro opravu
povrchu komunikací metodou tenkovrstvého microkoberce
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1.duben od Městského úřadu Boskovice odbor výstavby a územního plánování vydává územní
souhlas pro manželé Pavla a Janu Špačkovi bytem Sebranice 208, pro umístění oplocení pozemku
včetně plotových bran a branky na pozemku parcelní číslo 1059/71 a 1059/52
- Žádost od Petra Hradského, žádá nás o vykácení vzrostlých smrků za jeho domem z důvodů velkého
nebezpečí pádu stromu na jeho dům při silném poryvu větru.
10.dubna
Pozvánka od ministerstva České Republiky na setkání starostů, které se uskuteční dne
27.dubna od 14:30 v Hodoníně. Cílem tohoto setkání je informovanost o připravovaných změnách
v oblasti veřejné zprávy
10.dubna krajský úřad Jihomoravského kraje nás informuje o pěším přesunu příslušníků armády
České Republiky přes naše katastrální území, který se uskuteční ve dnech 29.června až 2.července a
14. až 17.září
14.duben od městského úřadu Boskovice PKORP (Povodňová komise obce s rozšířenou Působností)
Jedná se o pozvánku na povodňovou prohlídku, která se uskuteční v úterý dne 5.května ve 13:00
v naší obci.
Došlou poštu doplnil starosta obce o následující body:
Žádost pana Petra Kašpara – pan Kašpar zakoupil pozemek pro výstavbu RD v místě vedle pana
Michala Bednáře a žádá obec o vyřízení záležitostí souvisejících s výstavbou nového domu:
Za 1) Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) až e)
zákona č. 13/1997 Sb., - starosta obce seznámil přítomné
Za2) ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘIPOJENÍ K POZEMNÍ KOMUNIKACI,dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 11, § 12, § 13 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
Starosta obce seznámil přítomné s podrobnostmi obou žádostí a zajistí jejich vyřízení.
Starosta obce přiblížil přítomným situaci a celý vývoj včetně několika navrhovaných variant nového
vedení kabelu NN pro novou nemovitost pana Michala Bednáře.

Usnesení č. 3 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje SMLOUVU č. 1030021885/005 o smlově budoucí o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Sebranice a firmou E.ON Česká republika, s.r.o.
Hlasování:
9 - pro,
Usnesení č.3 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

Starosta obce seznámil zastupitele s NAŘÍZENÍM VLÁDY ze dne 16. března 2015, kterým se mění nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
Touto novelou dochází k navýšení částek měsíčních odměn poskytovaných za výkon funkce uvolněným
členům zastupitelstev územních samosprávných celků a navýšení maximální možné výše měsíčních odměn
za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků o 3,5%.

3

Usnesení č. 4 :
Zastupitelstvo obce Sebranice stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty
obce, neuvolněného místostarosty obce, neuvolněného předsedy kontrolního výboru, neuvolněného
předsedy finančního výboru, neuvolněného člena kontrolního výboru, neuvolněného člena
finančního výboru a zastupitele v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
v platném znění/ve znění pozdějších předpisů) ode dne 1.5.2015
Hlasování:
1 – pro(Mi),
Usnesení č.4 nebylo schváleno

0 - proti,

8 - se zdržel hlasování

Starosta dále seznámil přítomné s postupem vyřizování stížností na volně pobíhající psy pana MUDr.
Radima Holuba.
Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost slečny Jany Sedlákové související s využíváním prostor
KD k provozování sportovních aktivit.

Usnesení č. 5 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje bezplatný pronájem části kulturního domu (malý sál) a
sociálního zařízení na sportovní aktivity organizované slečnou Janou Sedlákovou a pověřuje starostu
obce uzavřením nájemní smlouvy.

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

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

2. Informace – stavební práce na zateplení OÚ a KD, smlouva pí.Štěpánková EUROPROJECT
Starosta obce informoval přítomné o zjištění vážného poškození stávající střechy KD a na základě
doporučení stavebního dozoru ing. Pořízka přetlumočil tato závažná zjištění přítomným zastupitelům.
Po krátké diskusi bylo navrženo následující usnesení:

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje opravu staré střechy na budově obecního úřadu
v Sebranicích a pověřuje starostu a místostarostu zajištěním realizace opravy.
Hlasování:
9 - pro,
Usnesení č.6 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

Místostarosta obce informoval o výsledku jednání o konečném barevném řešení odstínu fasády a seznámil
přítomné s návrhem řešení paní arch. Ing. Moniky Sirné. Po krátké diskusi bylo navrženo následující
usnesení:

Usnesení č. 7 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje konečný odstín fasády obecního úřadu a kulturního domu
v Sebranicích dle návrhu paní ing. arch. Sirné v kombinaci odstínů VALNUSS 393 a VALNUSS 395.
Hlasování:
8 - pro,
Usnesení č.7 bylo schváleno

1 – proti (Kuč),

0 - se zdržel hlasování
4

Starosta obce seznámil přítomné s konečnou verzí smlouvy o dílo se zapracovanými požadavky paní
Štěpánkové.

Usnesení č. 8 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje přepracovanou smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provést
pro objednatele v dohodnutém termínu a za podmínek sjednaných touto smlouvou administraci
následujícího díla: „Realizace energetických úspor – Obecní úřad a Kulturní dům Sebranice“,
uzavřenou mezi obcí Sebranice a paní Milanou Štěpánkovou z firmy EUROPROJECT.
Hlasování:
9 - pro,
Usnesení č.8 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

3. Informace aktuální stav dotačních titulů, nabídka zpracování dotačních titulů,
monitorování vyhlášených dotačních titulů
Starosta obce informoval přítomné zastupitele s průběžným stavem čerpání dotací z Evropských
fondů. V současnosti máme rozpracovány dva dotační tituly jednak zateplení KD – tento titul v tuto
chvíli realizujeme a druhý titul v rámci OPŽP – 4.1- Zkvalitnění nakládání s odpady, projekt Svoz
bioodpadu v obci Sebranice je ve fázi podané žádosti.
Starosta obce dále informoval o zajímavé nabídce na spolupráci při monitorování vyhlášených
dotačních titulů. Krátce představil společnost CYRRUS ADVISORY, a.s., která nabízí pro obce
monitorování a poradenství všech vyhlášených dotačních titulů.

4. Informace veřejná zeleň, obnova chodníků
Místostarosta obce seznámil přítomné o právě probíhajících pracech:
Veřejná zeleň - park mezi Farou a Altánem, zde firma Šumský navezla zeminu, byl srovnán stávající
terén pro lepší sečení nově zakoupeným traktorem, zbytky travnatého porostu byly postříkány
Randapem. Zahradnickou firmou Přibyl bude následně terén ručně dorovnán popřípadě a poté oset
trávou.
Informace práce brigádníci:
- 3.4. prováděli úklid větví po prořezu stromů naproti Šebelům
- provedli stříhání stromů v sadě na Vaculce za mlýnem a za čističkou
- v neděli 12.4. vysadili 12 kusů Slivoní v Podchaloupkách za Tesařovými a následně navezli
přibližně 15 kubíků štěpky.
- bylo přesázeno 6 kusů jeřabin z ulice za Vašinovími z důvodu těsné blízkosti plynovodu. Dva kusy
jeřabin byly, přesázeny mezi hospodu a telefonní budku, zbylé 4 kusy byly přesázeny směrem od
Vaculky na Svitávku.
- zahradnická firma provedla pohnojení a upravení Habrů mezi obchodem a školou
- dále obecní brigádníci průběžně pracují v lese - úklid po těžbě a vysazování nových stromků

5

Starosta obce dále informoval o drobných opravách infrastruktury v obci. Jedná se zejména o
obnovou nevybudovaných chodníků ve středu obce. Tato část prací je rozdělena do tří etap.

-

-

-

Obnova chodníku u staré fary, jedná se o pokračování chodníku, který končí ve vjezdu na
faru. Chodník se protáhneme k zrcadlu a dojde k plynulému napojení na chodník, který je
k brance na dětské hřiště. Na přilehlém parkovišti budou vyměněny staré poškozené
obrubníky. Tímto krokem dojde ukončení chodníku, který v současnosti končí v zatáčče a
chodci v tomto místě musí sejít z tohoto chodníku na silnici.
Druhou částí obnovy je dodělání chodníku IDS před obecním úřadem směrem ke stávající
zastávce IDS ( přítomný občan pan Lubomír Prachař navrhuje prodloužit chodník od
autobusové zastávky po bytovky čp. 205)
A poslední částí rekonstrukce je naplánováno prodloužení chodníku před bytovkou směrem
k nemovitosti pana Petra Chloupka

Ostatní práce – úprava prostranství u nemovitosti pana Holíka, oprava chodníku a schodiště na
místním hřbitově před márnicí atd.

5. Informace – pasport komunikací
Starosta obce informoval přítomné o nutnosti zpracování pasportu komunikací a přiblížil výsledky
jednání s s firmou ATOMICON s.r.o. z Olomouce. Prozatím zůstává tato otázka otevřená.

6. Informace správa hřbitova, užívání obecních sportovišť
Starosta obce předal slovo nejdříve zastupiteli panu Janu Pulcovi, který představil příspěvek týkající
se správy hřbitova.
Zastupitel pan Miloš Kučka vystoupil s příspěvkem k obecním sportovištím, zejména tenisovým
kurtům. Podrobně informoval o navrhované údržbě tenisového kurtu v roce 2015, včetně posunutí
povrchu kurtu – koberce - k dětskému hřišti pro lepší využití hrací plochy. Přepokládané náklady se
odhadují na cca 65 000 Kč.
Po diskusi bylo dohodnuto, že místní tenisté navrhnou, jak zabezpečit správu hřiště, případné
zpoplatnění kurtů, jeho údržbu, zamykání, určí zodpovědnou osobu a předloží tento návrh
zastupitelstvu obce na příštím zasedání.

7. Rozpočtové opatření č. 2/2015, rozpočet FRB
Účetní obce paní Pavla Vítová seznámila přítomné zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 2/2015 a
následně i s Rozpočtem FRB na rok 2015
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Usnesení č. 9 :
Zastupitelstvo obce schvaluje

rozpočtové opatření č.2/2015

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

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

Usnesení č. 10 :
Zastupitelstvo obce schvaluje

Rozpočet fondu rozvoje bydlení pro rok 2015

Hlasování:
9 - pro,
Usnesení č.10 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

Starosta obce dále doplnil informace o stavu čerpání prostředků FRB: jsou zpracovány smlouvy
s úspěšnými žadateli finančních prostředků,( smlouvy jsou přepracovány dle nového OZ), je
zpracován splátkový kalendář, po podpisu smluv budou prostředky z FRB jednotlivým žadatelům
uvolněny.

8. Informace základní škola – výsledky kontroly ČŠI
Starosta obce v tomto bodě jednání zastupitelstva informoval o textu dopisu zaslaného na základě
pověření zastupitelstva obce České školní inspekci.

9. Diskuse
Paní Bohumila Jeřábková, ředitelka ZŠ a MŠ Sebranice seznámila s dopisem, který zaslala
zastupitelstvu obce (dopis byl doručen 17. 4. 2015). V tomto dopise se paní ředitelka vyjádřila k
některým bodům z jednání zastupitelstva obce dne 7. 3. 2015, které se týkaly ZŠ a MŠ Sebranice.
Některé připomínky uvedené v dopisu paní ředitelky upřesnil starosta obce, podrobnější písemná
odpověď a vyjádření starosty obce na jednotlivé dotazy bude paní ředitelce předána v co nejkratším
termínu.
Z řad občanů se k celé situaci vyjádřil pan Jan Kučka – spolupráce mezi obcí a školou má být co nejužší
a ne naopak.

Zapsal:

Pavla Vítová …...…..................................

Zápis ověřili:

Jiří Páral

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

Radka Šebelová .......................................
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starosta obce:

Roman Mikula

Starosta obce poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 20.25 hodin.
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