Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Sebranice, konaného dne 26. 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 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
Přítomni:
Nepřítomni:

ing. Zdeněk Bednář, ing. Květoslav Čech, Bohumila Jeřábková, Roman Mikula, Jiří
Páral, Libor Špidlík, Aleš Votoček (prezenční listina)
Jan Kučka (omluven)

Zapisovatelkou byla navržena Pavla Vítová.
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele zasedání zastupitelstva obce dne 26. 6. 2013 paní Pavlu
Vítovou.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Dále starosta informoval o písemné rezignaci zastupitele pana Vlastimila Ščudly.. Touto cestou
starosta veřejně poděkoval panu Ščudlovi za jeho v práci v obecním zastupitelstvu.
(Po odstoupení pana Ščudly ze zastupitelstva obce byl osloven 1. náhradník p. Zdeněk Páral –
pracuje u stavební firmy v Berouně, z časových důvodů kandidaturu odmítl, 2. osloveným
náhradníkem je p. Květoslav Čech, který kandidaturu přijal.)
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 pan Jiří Páral a pan Libor Špidlík.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce pana
Jiřího Párala a pana Libora Špidlíka.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Starosta obce přednesl návrh programu zasedání.
Program:
1. Došlá pošta
2. Slib nového zastupitele
3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva – zpráva kontrolního výboru
4. Závěrečný účet obce za rok 2012 a výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
5. Schválení účetní závěrky obce za rok 2012 – výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha
6. Rozpočtové opatření č. 4/2013
7. Výběr zhotovitele – výběrové řízení – komunikace „Za Vašínovými“

8. Výběr zhotovitele – výběrové řízení – cesta k p. Kostrhounovi
9. Schválení smlouvy o výpůjčce s firmou EKO-KOM – sběrné nádoby na odpad
10. Schválení účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Sebranice, okres Blansko,
příspěvková organizace za rok 2012 – výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha
11. Žádost o povolení výjimky – ZŠ Sebranice
12. Diskuse, různé
Starosta navrhl doplnit bod č. 1 – došlá pošta o informaci o výběru zhotovitele na dovybavení
dětského hřiště.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce Sebranice včetně doplnění
bodu č. 1 o informaci o výběru zhotovitele na dovybavení dětského hřiště..
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

1. Došlá pošta, informace o výběru zhotovitele na dovybavení dětského hřiště
S došlou poštou seznámil místostarosta obce ing. Zdeněk Bednář:
- na Krajském úřadu, odboru Územního plánování se uskuteční dne 11. 7. 2013 schůzka ohledně
Návrhu změny č. 3 ÚP obce Sebranice, téma schůzky: koordinace záměrů v území
- VAS, a. s., divize Boskovice zaslala vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů
pro vodné a stočné za rok 2012 – tato informace bude uveřejněna na úřední desce obce
- Místní akční skupina Boskovicko plus zaslala výzvu k distribuci dotazníků pro občany.
Předmětem dotazníku je aktualizace strategií jednotlivých mikroregionů, určených ke konkrétnímu
zacílení finančních prostředků. Dotazník je možno vyplnit v tištěné podobě nebo elektronicky na
www.boskovickoplus.cz
-Městský úřad, odbor výstavby vydal souhlas s užíváním stavby: nástavba rodinného domu čp. 14
(Miloslav Cvrkal)
Výběr zhotovitele na dětské hřiště
Výběrová komise se sešla dne 26. 6. 2013 ve složení ing. Zdeněk Bednář, Aleš Votoček a Bohumila
Jeřábková a koordinátorka paní Milana Štěpánková.
Na zhotovení dětského hřiště byly osloveny 3 firmy, které zaslaly nabídky:
1. TR Antonš, s.r.o. Turnov
nabídka 490 061 vč. DPH
2. Hřiště, s.r.o. Brno
nabídka 542 806 vč. DPH
3. BONITA Group Service s. r. o. nabídka 397 000 vč. DPH.
Výběrová komise doporučila zastupitelstvu vybrat nabídku firmy BONITA Group Service s. r. o.
Tišnov. Tato firma nabídla nejnižší cenu a byla kompletní dle zadání.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitelem hřiště firmu BONITA GROUP SERVICE s. r. o. Tišnov.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Bod č. 1 doplnil starosta obce o smlouvu věcného břemene s E.ON. Jedná se o zřízení věcného
břemene pro uložení kabelu nízkého napětí pro firmu SEBTEX. Věcné břemeno je zřízeno za
jednorázovou úplatu 3 000 Kč.

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. 01030011861/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

2. Slib nového zastupitele
Pan Vlastimil Ščudla rezignoval na post zastupitele obce k datu 6. 6. 2013. Náhradníkem za volební
stranu VESNICE PRO OBČANY je pan Zdeněk Páral. Pan Páral vzhledem k místu zaměstnání a
celotýdenního pobytu mimo obec se mandátu vzdal. Dalším v pořadí náhradníků je pan ing.
Květoslav Čech. Starosta obce vyzval pana ing. Čecha, aby složil slib zastupitele. Složení slibu ing.
Čech potvrdil svým podpisem.
Dále bylo navrženo, aby se pan ing. Čech stal za odstupujícího pana Ščudlu členem kontrolního
výboru a aby panu Čechovi byla s platností od 1. 7. 2013 vyplácena odměna za výkon funkce člena
kontrolního výboru odměna ve výši 979 Kč.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce schvaluje členem kontrolního výboru obce Sebranice pana ing. Květoslava
Čecha.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyplácení měsíční odměny za výkon funkce člena kontrolního výboru
ing. Květoslavu Čechovi ve výši 979 Kč s platností od 1. 7. 2013.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování

3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva – zpráva kontrolního výboru
Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva přednesl předseda kontrolního výboru pan Libor Špidlík.
Zastupitelstvo obce bere zprávu kontrolního výboru na vědomí.
4. Závěrečný účet obce za rok 2012 a výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední desce obecního úřadu (i elektronické) včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 z Krajského úřadu Jihomoravského kraje a účetních
výkazů.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2012 a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2012 bez výhrad.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

5. Schválení účetní závěrky obce za rok 2012 – výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha
Všechny výkazy byly zveřejněny na úředních deskách obecního úřadu. Účetní Pavla Vítová
podrobně informovala o hospodaření obce za rok 2012.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Sebranice za rok 2012.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

6. Rozpočtové opatření č. 4/2013
S návrhem rozpočtového opatření č. 4/2013 seznámila podrobně účetní Pavla Vítová. K návrhu RO
nebyly žádné připomínky.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 4/2013.
Hlasování 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

7. Výběr zhotovitele výběrového řízení – komunikace „Za Vašínovými“
S výběrem zhotovitele komunikace „Za Vašínovými“ seznámil místostarosta ing. Zdeněk Bednář.
Výběrová komise ve složení ing. Zdeněk Bednář, Roman Mikula a Jiří Páral se sešla 26. 6. 2013 a
posuzovala 5 došlých nabídek.
1. KORA-VODOSTAVING s. r. o. cenová nabídka
1 327 345 Kč vč. DPH
2. SWIETELSKY stavební s. r. o.
1 517 443 Kč vč. DPH
3. COLAS CZ, a. s.
1 487 447 Kč vč. DPH
4. PM realstav s. r. o.
1 757 597 Kč vč. DPH
5. PORR, a. s.
1 265 695 Kč vč. DPH.
Z jednání komise byl vyhotoven a předložen zastupitelstvu protokol o otevírání obálek a hodnocení
nabídek. Všechny nabídky byly kompletní dle zadání a komise doporučila vybrat za zhotovitele
komunikace firmu PORR, a. s., která nabídla nejnižší cenu (1 265 695 Kč vč. DPH).
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitelem komunikace „Za Vašínovými“ firmu Porr a. s., odštěpný
závod 6 Morava, Tlumačov
Hlasování: 7 proti, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

8. Výběr zhotovitele výběrového řízení – cesta k p. Kostrhounovi
S výsledkem jednání výběrové komise, která zasedla dne 26. 6. 2013 v 15.00 hod. ve složení ing.
Zdeněk Bednář, Roman Mikula a Jiří Páral, seznámil starosta obce Roman Mikula.

Do výběrového řízení „Cesta k p. Kostrhounovi“ se přihlásili 4 uchazeči:
1. firma SWIETELSKY STAVEBNÍ s. r. o. s cenovou nabídkou 109 278 Kč včetně DPH
2. firma COLAS CZ, a. s. s cenovou nabídkou 86 500 Kč včetně DPH
3. firma Porr a. s. s cenovou nabídkou 135 607 Kč včetně DPH
4. firma PM realstav s. r. o. s cenovou nabídkou 113 305 Kč včetně DPH.
Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek byl vyložen na stole.
Komise doporučuje na základě předložených nabídek jako nejlepší firmu COLAS CZ a. s.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitelem komunikace „Cesta k p. Kostrhounovi“ firmu COLAS
CZ a. s.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
9. Schválení smlouvy o výpůjčce s firmou EKO-KOM – sběrné nádoby na odpad
Jedná se o doplnění původních smluv na bezplatnou výpůjčku sběrných nádob o zavedení
ohlašování škod na nádobách. Jinak smlouva zůstává beze změn.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce schvaluje SMLOUVU O VÝPŮJČCE číslo OS201320002384 s firmou EKOKOM, a. s.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
10. Schválení účetní závěrky Základní a Mateřské školy Sebranice, okres Blansko,
příspěvková organizace za rok 2012 – výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha
Výnosy ZŠ a MŠ Sebranice v roce 2012 činily celkem 3 780 672,36 Kč, z toho 2 602 300 Kč byly
finanční prostředky z Krajského úřadu Jihomoravského kraje na úhradu přímých výdajů na
vzdělávání a 830 000 Kč činily finanční prostředky od zřizovatele na provoz školy (v tom je 350
000 Kč na mimosoudní vypořádání s bývalou ředitelkou školy).
Náklady v roce 2012 činily 3 796 126,62 Kč.
Výsledek hospodaření za rok 2012 byl – 15 454,26 Kč.
Bylo navrženo záporný hospodářský výsledek převést na účet 432.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Sebranice, okres
Blansko, příspěvkové organizace za rok 2012, výsledek hospodaření roku 2012 ve výši – 15 454,26
Kč převést na účet 432 – výsledek hospodaření minulých účetních období.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
11. Žádost o povolení výjimky – ZŠ Sebranice
Na posledním zasedání zastupitelstva obce nebyla schválena požadovaná výjimka a s tím
související navýšení mzdových prostředků o požadovaných 40 000 Kč. Při povolení výjimky se
zřizovatel zavazuje uhradit zvýšené výdaje. Po jednání s ředitelkou ZŠ se pro školní rok 2013/14
podařila požadovaná částka 40 000 Kč snížit na konečných 15 000 Kč.

Avšak do tří dnů po jednání zastupitelstva ředitelka ZŠ svolala schůzku s rodiči, které se starosta
nemohl z pracovních důvodů zúčastnit.
Nikdo ze zastupitelů obce nečiní žádné kroky, které by vedly k uzavření školy. Naopak, letos obec
investuje jen do vybavení školní kuchyně prostředky ve výši cca 100 000 Kč, plánuje se kompletní
rekonstrukce střechy na budově školy.
Otázkou je, proč více jak polovina předškoláků nenastoupí do první třídy naší školy, co dělá škola
pro to, aby rodiče neměli potřebu dávat děti do jiných škol?
K výjimce žáků: v současnosti je krajským úřadem schválený minimální počet žáků a s tím souvisí i
objem prostředků z krajského úřadu. V případě, že poklesne počet žáků ve škole pod limit,
zřizovateli je předložena ke schválení výjimka v počtu žáků, která schválí, že chybějící mzdové
prostředky zaplatí zřizovatel. Jaká je tedy motivace pedagogických pracovníků, aby přesvědčili
rodiče, aby nechávali děti ve škole v Sebranicích?
Ještě starosta připomenul finanční prostředky vynaložené na spor, který škola vedla s bývalou
ředitelkou školy.
Paní Jeřábková – upřesnila, že schůzka s rodiči byla svolána z důvodu seznámení rodičů, že se bude
otevírat 5. ročník (rodiče tři ročníky ve třídě nechtějí)
ing. Zdeněk Bednář – hodnotil školu v Sebranicích pozitivně
p. Měcháček – připomenul, že tři děti ze Sebranic nenastoupí do 1. třídy zdejší školy
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Sebranice povoluje pro školní rok 2013/14 podle par. 23 odst. 3 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 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 zvýšení výdaje na vzdělávací činnost příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Sebranice, okres Blansko. Výdaje však nepřesáhnou 15 000 Kč.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

12. Diskuse, různé
12.1. Informace ke změně dodavatele energií
V současnosti dodávají energie tři dodavatelé (firma Eneka, Bohemia Energy a Zásobování teplem,
s.r.o.). Cílem přechodu k jednomu dodavateli bylo ušetřit finanční prostředky (cca 90 000 Kč ročně)
a zjednodušit administrativu s tím spojenou.
Firma Eneka, která byla vybrána jako dodavatel s nejlepší cenou, nepřeregistrovala podstatná
odběrná místa plynu. V ZŠ a MŠ došlo k přeregistraci bez předchozího akceptačního protokolu,
čímž byla přeregistrace neplatná a ze strany Bohemia Energy hrozila smluvní pokuta ve výši 20 000
Kč. Firma Eneka uznala, že se chyba stala u nich a případné sankce měla uhradit.
U odběrného místa v kulturním domě se firmě Eneka nepodařilo výpověď Zásobování teplem
doručit, výpověď za obec dal pan starosta.
Na základě těchto skutečností a po vzájemné dohodě s firmou Eneka bylo rozhodnuto spolupráci
ukončit. Novým dodavatelem bude firma Pražská plynárenská, která nabídla stejné finanční

podmínky na dodávku elektřiny i plynu a navíc provede veškeré revizní prohlídky a servis našich
plynových zařízení.
12.2. Obecní zaměstnanci v současné době provádí práce na bývalé faře – otloukají omítku v
prostorách chlévů
12.3. v pátek 28. 6. se bude provádět oprava místní komunikace ke hřbitovu
12.4. Jiří Páral – byl představen projekt na cestu – chodník směr Kunštát
12.5. paní Bohumila Jeřábková – pozvala přítomné na čtvrtek 27. 6. do kulturního domu na
slavnostní pasování prvňáčků.
Tím byl program jednání vyčerpán a starosta obce schůzi zastupitelstva obce v 21.31 hod. ukončil.

Zapsala:

Pavla Vítová

Zápis ověřili:

Jiří Páral

…..........................

Libor Špidlík

….........................

Roman Mikula

….........................

Starosta obce:

….........................

