Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Sebranice, konaného dne 10. 6. 2013 v 18.00 hod.
v kanceláři obecního úřadu v Sebranicích
Technický bod
Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního
úřadu Sebranice. Dále konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
Přítomni:
Nepřítomni:

ing. Zdeněk Bednář, Bohumila Jeřábková, Roman Mikula, Jiří Páral, Libor Špidlík,
Aleš Votoček (prezenční listina)
Jan Kučka, Vlastimil Ščudla (omluveni)

Zapisovatelkou byla navržena Pavla Vítová.
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2013 paní Pavlu
Vítovou.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
V úvodu starosta obce vyzval zastupitele, aby o projednávaných záležitostech hlasovali
zodpovědně.
Dále starosta informoval o písemné rezignaci zastupitele pana Vlastimila Ščudly.. Touto cestou
starosta veřejně poděkoval panu Ščudlovi za jeho v práci v obecním zastupitelstvu.
Starosta obce konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k
nahlédnutí.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání
zastupitelstva obce. Navrženi byli paní Bohumila Jeřábková a pan Aleš Votoček.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce paní
Bohumilu Jeřábkovou a pana Aleše Votočka.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Starosta obce přednesl návrh programu zasedání.
Program:
1. Došlá pošta
2. Určení oprávněného vedoucího zaměstnance
3. Žádost o výjimku – ZŠ a MŠ Sebranice
4. Fond rozvoje bydlení
5. Dětské hřiště – mandátní smlouva, zadávací dokumentace, výzva k podání nabídek
6. Komunikace za Vašínovými – zadání VŘ
7. Komunikace k p. Kostrohounovi – zadání VŘ
8. Ukončení VŘ hřbitov
9. Diskuse, různé

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce Sebranice.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

1. Došlá pošta
S došlou poštou seznámil místostarosta obce ing. Zdeněk Bednář:
- z Ministerstva pro místní rozvoj došlo oficiální vyjádření o registraci akce „Dětské hřiště pro
školku a mládež v Sebranicích. Termín dokončení akce je do 30. 9. 2013, investiční záměr ve výši
397 000 Kč s DPH, z toho 119 100 Kč z vlastních zdrojů obce, 277 900 z dotace MMR.
- projektant RD pro pana Petra Dvořáčka (čp. 212) požaduje souhlas k projektové dokumentaci na
akci Novostavba RD a návrh na věcné břemeno a napojení kanalizace – vyjádření bude vydáno po
konzultaci s p. starostou
- Městský úřad Boskovice, odbor výstavby vydal územní souhlas s umístěním stavby zahradní
chaty na pozemku p. č. 110/9 (František Chloupek, Brno)
-Městský úřad, odbor výstavby vydal záměr s užíváním stavby: nástavba rodinného domu čp. 14
(Miloslav Cvrkal)
- Svazek obcí Kunštátsko-Lysicko požaduje sdělit počet kusů brožur Mikroregionu KunštátskoLysicko pro naši obec

2. Určení oprávněného vedoucího zaměstnance
Organizace by měla pověřit zaměstnance, který je oprávněn provést při podezření na požití alkoholu
orientační dechovou zkoušku. V materiálech je přiložen vzor pověření i protokol o měření. Dále byl
zpracován pracovní řád, který všichni zaměstnanci podepsali.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce určuje oprávněného vedoucího zaměstnance ke zjišťování alkoholu a jiných
návykových látek pana Romana Mikulu.
Hlasování: 5 pro. 0 proti, 1 se zdržel hlasování

3. Žádost o výjimku – ZŠ a MŠ Sebranice
S žádostí o výjimku seznámila ředitelka Základní školy a Mateřské školy Sebranice paní Bohumila
Jeřábková.
Po vysvětlení a krátké diskusi bylo navrženo usnesení:
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce povoluje pro školní rok 2013/2014 podle par. 23 odst. 3 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění,
výjimku z počtu žáků ve třídách základní školy příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sebranice, okres
Blansko takto:
21 žáků ve 2 třídách základní školy, tj. 10,5 žáků v průměru na 1 třídu. V případě potřeby zřizovatel
uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sebranice, okres

Blansko.
Hlasování: 2 pro, 2 proti, 2 se zdrželi hlasování – neschváleno, usnesení nebylo přijato
4. Fond rozvoje bydlení
Vyhlášením výběrového řízení pro poskytování účelové půjčky na opravu a modernizaci bytového
fondu bylo umožněno občanům zažádat o finanční prostředky na tuto obnovu.
Na výzvu reagoval jediný uchazeč paní Magda Nezvalová – výše požadované částky je 100 000 Kč
a má být použita na rekonstrukci. Žadatelce již byla v minulosti půjčka ve výši 100 000 Kč
poskytnuta, žadatelka nemá v současnosti trvalé bydliště v Sebranicích.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce schvaluje půjčku z fondu rozvoje bydlení paní Magdě Nezvalové, bytem
Komenského 1874/23, Boskovice ve výši 100 000 Kč.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování – neschváleno
Usnesení č. 6 nebylo přijato
5. Dětské hřiště – mandátní smlouva, zadávací dokumentace, výzva k podání nabídek
Místostarosta ing. Bednář předložil zastupitelstvu návrh mandátní smlouvy s paní Milanou
Štěpánkovou, firma Europrojekt dotace Boskovice ohledně další spolupráce v rámci úspěšné žádosti
o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na dovybavení dětských hřišť v Sebranicích. Za
dohodnutou odměnu 5 000 Kč + DPH paní Štěpánková zajistí organizaci výběrového řízení –
oslovení minimálně 3 firem a další administraci spojenou s výběrem zhotovitele. Místostarosta
souběžně předkládá zpracovanou Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci. V těchto
dokumentech jsou mj. popsány doplňovací prvky, předpokládaná cena zakázky (do 328 000 Kč bez
DPH), časový harmonogram (1. etapa – veřejné hřiště do 17. 8. 2013, 2. etapa – hřiště MŠ – do 31.
8. 2013), platební podmínky (1. část platby 60 000 Kč úhrada zadavatele po dokončení díla a
převzetí faktury, 2. část – úhrada výše dotace bankovním ústavem, který bude pověřen
poskytovatelem dotace, 3. část – doplatek zadavatele po obdržení potvrzení zhotovitele o přijetí
dotované částky). Předpoklad je, že všechny platby proběhnout pravděpodobně během měsíce září
2013.
Obeslány budou min. 3 firmy, rozhodujícím kritériem je se 100 % váhou nejnižší cena.
Místostarosta navrhuje ustanovit 3-člennou komisi pro hodnocení nabídek, která zasedne 26. 6.
2013 v 16 hod. Vítěz bude poté vybrán na schůzi zastupitelstva tentýž den.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce schvaluje mandátní smlouvu s paní Milanou Štěpánkovou, jejímž předmětem je
zastoupení obce při zajištění výběru zhotovitele rekonstrukce dětského hřiště. Dohodnuta odměna je
5 000 Kč + DPH.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování 3 členné komise ve složení ing. Bednář, paní Jeřábková a
pan Votoček na posouzení nabídek na dětské hřiště.
Komise se sejde dne 26. 6. 2013.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávku „Dětské hřiště pro školku a mládež v Sebranicích“ v rámci dotačního programu
Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

6. Komunikace za Vašínovými - VŘ
Místostarosta ing. Bednář předložil zastupitelstvu výzvu k podání nabídky na akci „realizaci
výstavby nové komunikace v lokalitě Za Vašínovými“. Předmětem výzvy jsou mj. Termíny
realizace – 1. etapa do konce září 2013 předání díla bez finální vrstvy asfaltu, 2. etapa – finální
vrstva asfaltu na základě dohody s obcí, dále požadovaná záruka min. 60 měsíců, platební
podmínky (faktura se splatností 90 dnů po předání díla), předpokládaná cena díla (1,4 mil. Kč vč.
DPH), hodnotící kritérium – s váhou 100 % nejnižší nabídková cena, termín doručení nabídek do
středy 26. 6. 2013 do 12 hodin. Tentýž den proběhne i otvírání obálek a výběr zhotovitele na schůzi
zastupitelstva.
Místostarosta navrhuje jmenování 3 členné komise pro hodnocení nabídek, která zasedne 26. 6.
2013 v 15 hodin.
Přílohou výzvy je situační výkres (překreslený na variantu bez parkovacích zálivů a se zkráceným
napojením na stávající dokumentaci) a slepý položkový rozpočet.
Tyto dokumenty byly též předloženy zastupitelstvu.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání nabídky na zakázky realizace výstavby nové
komunikace v lokalitě Za Vašínovými včetně položkového rozpočtu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování 3 členné hodnotící komise ve složení ing. Zdeněk Bednář,
Roman Mikula a Jiří Páral na posouzení nabídek realizace výstavby komunikace v lokalitě „Za
Vašínovými“
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
7. Komunikace k p. Kosthounovi – zadání VŘ
Jsou zpracovány zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné soutěže včetně fotodokumentace.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce schvaluje Podmínky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu – oprava
místní komunikace (cesta k panu Kostrhounovi)
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
8. Ukončení VŘ hřbitov
Celá záležitost byla konzultována s naším právníkem a byly učiněny kroky po zrušení výběrového

řízení, aby nemohlo dojít k případnému odvolání některého z uchazečů nebo dokonce žalobě na
obec. V současnosti je výběrové řízení ukončeno.
9. Diskuse, různé
p. starosta – žádosti o sponzorské dary na různé sportovní a kulturní akce v obci (soutěž v aerobiku
Zlatá hvězda, dětský den – pořadatel SDH, příspěvek na mezinárodní taneční soutěž pro Ondřeje
Párala, dary na turnaj v malé kopané dne 5. 7. 2013) – bude řešeno společně s místostarostou obce
p. Štěpán Páral – seznámil s doprovodným programem na turnaji v malé kopané dne 5. 7. - požadují
příspěvek ve výši 4 000 Kč
p. starosta – byla podána žádost o dotaci na zalesnění lesa u p. Hrušky ve výši cca 25 000 Kč na
sazenice a oplocenky
p. Votoček – s panem Štoudkem čp. 124 projednal odstranění závady z povodňové prohlídky z
dubna 2013 na potoku Sebránek
ing. Bednář – po odstoupení pana Ščudly ze zastupitelstva obce oslovit náhradníka (1. náhradníkem
je p. Zdeněk Páral – pracuje u stavební firmy v Berouně, 2. náhradníkem je Květoslav Čech)

Tím byl program jednání vyčerpán a starosta obce schůzi zastupitelstva obce v 20.33 hod. ukončil.

Zapsala:

Zápis ověřili:

Starosta obce:

Pavla Vítová

….........................

Bohumila Jeřábková

…..........................

Aleš Votoček

….........................

Roman Mikula

….........................

