Z á p i s č. 8
ze zasedání Zastupitelstva obce Sebranice, konaného dne 16. 6. 2015
od 18.00 hod.
v kanceláři obecního úřadu v Sebranicích

Zasedání Zastupitelstva obce Sebranice bylo zahájeno v 18,10hodin 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 9.6.2015 do 16.6.2015). 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 Bohumil Navrátil a pan Jakub Opálka,
zapisovatelem byl navržen pan Roman Mikula.

Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva
obce pana Bohumila Navrátila a pana Jakuba Opálku, 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. Dále navrhnul zastupitelstvu na základě požadavku paní účetní Pavly
Vítové, přesunout bod číslo 9 před bod číslo 2 dnešního programu.
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Program zasedání:

1. Došlá pošta, smlouva věcné břemeno, smlouva – nákup pozemků, ostatní
informace
2. Rozpočtové opatření č. 3/2015, schválení závěrečného účtu obce Sebranice za
rok 2014, schválení účetní závěrky obce Sebranice a ZŠ a MŠ Sebranice za rok
2014
3. Informace - stavební práce na zateplení OÚ a KD, smlouva financování akce
4. Informace - aktuální stav dotačních titulů, nabídka zpracování dotačních titulů,
monitorování vyhlášených dotačních titulů
5. Informace veřejná zeleň, výsadba a těžba obecní les, povodňová komise
6. Informace obnova chodníků, žádost o příspěvek na opravu střechy kostela
7. Zpráva kontrolního výboru
8. Zpráva finančního výboru
9. Informace využívání obecních sportovišť
10. Informace základní škola – výsledky kontroly ČŠI, žádost o povolení vyjímky
11. Diskuse, různé

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje program zasedání zastupitelstva obce Sebranice

Hlasování:

9 - pro,

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

Usnesení č.2 bylo schváleno

1. Došlá pošta
S došlou poštou seznámil místostarosta obce Jiří Páral:
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Žádost -Petr Vašek vjezd, parkování – zastupitelstvo souhlasí s vybudováním zpevněné plochy,
parkoviště u nemovitosti pana Fr. Zunky v Podchaloupkách – zlepšení parkovacích poměrů - pověřená
osoba R. Mikula
Paní Páralová, pan Kostrhoun – informaci o parkování vozidel na místní komunikaci bere
zastupitelstvo na vědomí s tím, že se jedná o nutnost domluvy mezi jednotlivými sousedy, v tuto
chvíli není navrhováno žádné represivní opatření.

Došlou poštu doplnil starosta obce o následující body:
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Sebranice a firmou E.ON Česká republika, s.r.o. na zřízení věcného břemene, konkrétně se
jedná o výstavbu nové trafostanice v místě bývalé drůbežárny. Trafostanice bude v budoucnu
obsluhovat tuto lokalitu, zejména nové rodinné domy a výrobní provozy.

Usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje SMLOUVU č. 1030016085/006 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene mezi Obcí Sebranice a firmou E.ON Česká republika, s.r.o.

Hlasování:

9 - pro,

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

Usnesení č.3 bylo schváleno

Starosta obce dále předložil návrh na nákup pozemků do vlastnictví obce, konkrétně se jedná o
nákup tří nově vzniklých pozemků v prvním ochranném pásmu vodního zdroje tzv. „studna za
Pařízkovými“ od manželů Horákových. Geometrickým plánem číslo 437-11061/2015, byly ze
sávajících parcel odděleny nově označené parcely 100/2 díl označený a,b,c. První ochranné pásmo se
nachází na třech různých pozemcích (p.č. 99.100,101) ze kterých po dělení vznikne jeden nový
pozemek p.č. 100/2, který je předmětem koupě.

Usnesení č.4 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje nákup pozemku p.č. 100/2 část označenou jako
„a“ a „b“ o celkové výměře 475m2 dle navrhovaného geometrického plánu 437-11061/2015
za cenu 61.000Kč.

Hlasování:

9- pro,

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

Usnesení č.4 bylo schváleno
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Usnesení č.5 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje nákup pozemku p.č. 100/2 část označenou jako
„c“ o celkové výměře 148m2 dle navrhovaného geometrického plánu 437-11061/2015 za
cenu 19.000Kč.

Hlasování:

9- pro,

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

Usnesení č.5 bylo schváleno

Starosta obce dále informoval přítomné o situaci kolem volně pobíhajících psů pana doktora Holuba,
kdy bylo celé šetření ze strany Městského úřadu Boskovice ukončeno.

2. Rozpočtové opatření č. 3/2015, schválení závěrečného účtu obce Sebranice za rok 2014,
schválení účetní závěrky obce Sebranice a ZŠ a MŠ Sebranice za rok 2014

Paní účetní Pavla Vítová seznámila přítomné zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 3/2015 a
následně i textem závěrečného účtu obce Sebranice za rok 2014, schválení účetní závěrky obce
Sebranice a ZŠ a MŠ Sebranice za rok 2014.

Usnesení č. 6 :
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.3/2015
Hlasování:

9- pro,

0- proti,

0- se zdržel hlasování

Usnesení č.6 bylo schváleno

Usnesení č. 7 :
Zastupitelstvo obce Sebranice projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Sebranice za rok
2014.
Hlasování:

9- pro,

0- proti,

0- se zdržel hlasování

Usnesení č.7 bylo schváleno
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Usnesení č. 8 :
Zastupitelstvo obce Sebranice projednalo a schvaluje závěrečný účet obce Sebranice za rok
2014 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 a souhlasí
s celoročním hospodařením bez výhrad.
Hlasování:

9- pro,

0- proti,

0- se zdržel hlasování

Usnesení č.8 bylo schváleno

Usnesení č. 9 :
Zastupitelstvo obce Sebranice projednalo a schvaluje účetní závěrku Základní školy a
mateřské školy Sebranice, okres Blansko, příspěvkové organizace za rok 2014.
Hlasování:

9- pro,

0- proti,

0- se zdržel hlasování

Usnesení č.9 bylo schváleno

Usnesení č. 10 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje hospodaření ZŠ a MŠ Sebranice se ziskem 701,88 Kč.
Tento hospodářský výsledek zastupitelstvo obce schvaluje rozdělit podle zákona 218/2008
Sb., zákon o rozpočtových pravidlech takto: částku 701,88Kč převést do rezervního fondu.

Hlasování:

9- pro,

0- proti,

0- se zdržel hlasování

Usnesení č.10 bylo schváleno

3. Informace - stavební práce na zateplení OÚ a KD, smlouva financování akce

Starosta obce seznámil zastupitele s průběhem stavebních prací na zateplení budovy obecního úřadu
a kulturního domu. Dnem 29. května letošního roku byla stavba protokolárně převzata. Celkové
náklady na práce prováděné firmou Sulkom po započtení všech méněprací a víceprací činí
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4.057.339Kč. Původní vysoutěžená rozpočtová cena byla 4.213.991Kč, rozdíl tedy činí 156.652Kč
v náš prospěch. To je výsledek, který se nám po mnoha peripetiích podařilo dosáhnout díky důsledné
kontrole použitých materiálů a sledování kontroly prováděných prací. Poděkování patří také
místostarostovi obce Jirkovi Páralovi a stavebnímu dozoru panu ing. Pořízkovi. Kompletní
dokumentace je velmi obsáhlá pokud bude mít kdokoliv zájem, je možné do ní samozřejmě
nahlédnout.

Usnesení č. 11 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje Smlouvu č. 14200153 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR

Hlasování:

9- pro,

0- proti,

0- se zdržel hlasování

Usnesení č.11 bylo schváleno

Usnesení č. 12 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace název akce
CZ.1.02/3.2.00/14.26015 Realizace energetických úspor – Obecní úřad a Kulturní dům
Sebranice 149
Hlasování:

9- pro,

0- proti,

0- se zdržel hlasování

Usnesení č.12 bylo schváleno

4. Informace - aktuální stav dotačních titulů, nabídka zpracování dotačních titulů,
monitorování vyhlášených dotačních titulů
Starosta obce informoval o aktuálním stavu dotačních titulů:
a) Obec Sebranice se stala úspěšným žadatelem v Operačním programu - Životní prostředí Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady(Jedná se o nákup: 1ks - kontejnerového
přívěsu za traktor, 4ks kontejnerů vysokých a 1ks štěpkovače Laski LS 160 DW.) Dotace na
pořízení této techniky je ve výši cca 90%. Celkové náklady na akci činí 956.550Kč v současné
chvíli máme schválenu dotaci ve výši 860.895Kč a z vlastních prostředků budeme hradit
částku max.95.655Kč. Tolik základní informace a zbývá administrace tohoto projektu.
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b) Dalším dotačním titulem je titul vypsaný Ministerstvem pro místní rozvoj, pod názvem
Podpora obnovy drobných sakrálních památek v obci. Starosta obce představil zaměření
tohoto dotačního titulu přítomným, budou podporovány akce zaměřené na obnovu
drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou
prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb
jako: kaple, kaplička, socha, boží muka, kříž, smírčí kříž, úprava nejbližšího prostranství v okolí
drobných sakrálních staveb. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace
na jednu akci činí 300 tis. Kč, v našem případě se tedy jedná o maximální částku cca
428.000Kč. Starosta obce dále informoval o konzultaci a panem farářem a akademickým
malířem panem Martinem Kotkem, kdy by se v našem případě jednalo o kompletní
rekonstrukci dvou děl, jednak Boží muky na Kockově a poté sakrální památky – barokního
podstavce pod sochu Jana Nepomuckého u Kostela. Nezbytnou součástí žádosti o dotaci je
zpracování restaurátorského záměru a uzavření smlouvy o dílo na administraci projektu.

Usnesení č. 13 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provést pro objednatele
v dohodnutém termínu a za podmínek sjednaných touto smlouvou následující administraci Příprava a zpracování žádosti o poskytnutí dotace na čerpání prostředků z Ministerstva pro místní
rozvoj, z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova podprogramu DT č.4 „Podpora obnovy
drobných sakrálních staveb pro rok 2015: „Obnova božích muk v obci Sebranice“, uzavřenou mezi
obcí Sebranice a paní Milanou Štěpánkovou z firmy EUROPROJECT.

Hlasování:

9- pro,

0- proti,

0- se zdržel hlasování

Usnesení č.13 bylo schváleno

5. Informace veřejná zeleň, výsadba a těžba obecní les, povodňová komise
S informacemi seznámil přítomné místostarosta obce.

Usnesení č. 14 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje seznam členů povodňové komise ve složení Roman Mikula,
Jiří Páral, Libor Špidlík a Jakub Opálka.

Hlasování:

9- pro,

0- proti,

0- se zdržel hlasování

Usnesení č.14 bylo schváleno
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6. Informace obnova chodníků, žádost o příspěvek na opravu střechy kostela
Starosta obce informoval přítomné o dalších stavebních úpravách v Sebranicích:
-

-

-

Obnova chodníku u staré fary, jedná se o pokračování chodníku, který končí ve vjezdu na
faru. Chodník je protažený k zrcadlu a došlo tak k plynulému napojení na chodník, který vede
k brance na dětské hřiště. Na přilehlém parkovišti jsou vyměněny staré poškozené obrubníky,
byla přeložena pouliční kanálová vpusť a provedeny terénní úpravy. Touto stavební úpravou
došlo k ukončení chodníku, který končil v zatáčce a chodci v tomto nejméně vhodném místě
vstupovali do vozovky. Práce jsou ukončeny, zbývá dobalit vyřezanou silnici.
Druhou částí obnovy je dodělání chodníku IDS před obecním úřadem směrem ke stávající
zastávce IDS. Na základě požadavků pana Lubomíra Prachaře dojde k prodloužení chodníku
až k vjezdu před jeho nemovitost. Tyto práce jsou v tuto chvíli započaty, zbývá dopracovat
návrh nové autobusové zastávky, případně celého prostranství.
Další částí rekonstrukce je prodloužení chodníku před bytovkou směrem k nemovitosti pana
Petra Chloupka, tato část je v tuto chvíli zdárně ukončena.
Poslední stavební úpravou je oprava schodiště a předláždění polorozpadlého prostranství na
místním hřbitově před márnicí. I tato rekonstrukce je v tuto chvíli hotová.

Starosta obce dále informoval o schůzce s panem farářem. Farnost chce realizovat opravu části
střechy na kostele a pan farář se obrací na zastupitelstvo obce s žádostí o finanční příspěvek na tuto
opravu. Kostel je nejvýznamnější kulturní památkou naší obce a v minulosti jsme finanční příspěvek
farnosti poskytovali.
Po krátké diskusi bylo navrženo následující usnesení:

Usnesení č. 15 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje finanční příspěvek ve výši 40.000Kč farnosti Sebranice na
opravu střechy kostela v Sebranicích.

Hlasování:

9- pro,

0- proti,

0- se zdržel hlasování

Usnesení č.15 bylo schváleno

7. Zpráva kontrolního výboru
Zprávu kontrolního výboru přednesl předseda kontrolního výboru pan Jan Pulec,
zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.
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8. Zpráva finančního výboru
Zprávu finančního výboru přednesl předseda finančního výboru pan ing. Květoslav Čech,
zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.

9. Informace využívání obecních sportovišť
Na jednání zastupitelstva obce dne 17.4.2015 byla otevřena otázka využívání sportovišť v majetku
obce zejména kurtů, a zůstává dořešit následující základní věci:
-

Zda budou kurty zpoplatněny, jaká bude cena
Správa kurtů – kde budou klíče, kdo je bude půjčovat a za jakých podmínek
Údržba kurtů, kdo ji bude provádět, ale hlavně, kdo bude za pořádek odpovědný
Zamykání kurtů, provozní doba

Starosta obce zopakoval zastupiteli předběžně dohodnuté body a předal slovo panu Miloslavu
Kučkovi.
Odpovědná osoba za dětské hřiště – Jiří Páral
Odpovědná osoba za kurty – Miloslav Kučka
Případné zpoplatnění od 1.7.2015, cena permanentek pro rok 2015 -50%
Investice z obecního rozpočtu na rekonstrukci kurtů až v případě, že se nová pravidla osvědčí a
zejména údržba kurtů bude fungovat, nejdříve za 1/2roku

Usnesení č. 16 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje:
osobu odpovědnou za provoz dětského hřistě – pana Jiřího Párala
osobu odpovědnou za provoz tenisových kurtů – pana Miloslava Kučku
zpoplatnění tenisových kurtů od 1.7.2015
upravený Provozní řád víceúčelového hřiště v Sebranicích zpracovaný panem Miloslavem
Kučkou
Hlasování:

9 - pro,

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

Usnesení č.16 bylo schváleno

10. Informace základní škola – výsledky kontroly ČŠI, žádost o povolení vyjímky
Starosta obce seznámil přítomné s výstupy inspekční zprávy Základní a Mateřské školy v Sebranicích.
Dále zastupitele seznámil s písemnou odpovědí na otázky vznesené paní ředitelkou Bobinou
Jeřábkovou na jednání zastupitelstva obce. Inspekční zpráva vyznívá velice pozitivně a máme jistotu,
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že Základní škola v Sebranicích patří mezi velice dobré školy a vše je dle inspekční zprávy v naprostém
pořádku.

Usnesení č. 17 :
Zastupitelstvo obce Sebranice povoluje pro školní rok 2015/16 podle § 23 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění, výjimku v počtu žáků ve třídách základní školy Sebranice.
22 žáků ve 2 třídách základní školy , tj. 11 žáků v průměru na 1 třídu.
V případě potřeby zřizovatel uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Sebranice, okres Blansko. Výdaje však nepřesáhnou 10 000,- Kč.
Hlasování:

9- pro,

0- proti,

0- se zdržel hlasování

Usnesení č.17 bylo schváleno

11. Diskuse, různé
Pan Miloslav Kučka poděkoval panu Bohumilu Navrátilovi za pomoc při instalaci doplňkových zařízení
na tenisových kurtech.

Zapsal:

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

Zápis ověřili:

Bohumil Navrátil

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

Jakub Opálka .......................................

starosta obce:

Roman Mikula

Starosta obce poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 20.20 hodin.
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