Z á p i s č. 18
ze zasedání Zastupitelstva obce Sebranice, konaného dne 4. 11. 2016
od 18.00 hod.
v kanceláři obecního úřadu v Sebranicích

Zasedání Zastupitelstva obce Sebranice bylo zahájeno v 18hodin 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 28.10.2016 do 4.11.2016).
Přítomno je 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:

pan Roman Mikula, pan ing. Květoslav Čech, pan Bohumil Navrátil, pan Zdeněk Páral 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 Zdeněk Páral a paní Radka Šebelová,
zapisovatelem byl navržen pan Roman Mikula.

Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva
obce pana Zdeňka Párala a paní Radku Šebelovou, zapisovatelem zasedání pana Romana Mikulu.
Hlasování:
5 - 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) Volba místostarosty obce, volba předsedy kontrolního výboru, volba členů finančního výboru,
volba členů kontrolního výboru
3) Prodej obecních pozemků
4) Dotační titul – základní škola, informace o zapojení do DT
5) Výběrové řízení – kancelář starosty, bar KD – výběr zhotovitele + harmonogram prací, informace
rekonstrukce zastávka IDS, ostatní
6) Rozpočtové opatření č. 6/2016, příprava rozpočtu na rok 2017
7) Diskuse, různé

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

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

1. Došlá pošta
S došlou poštou seznámila přítomné paní Pavla Vítová:
-

Městský úřad Boskovice, odbor výstavby vydal stavební povolení na novostavbu rodinného
domu a ČOV Mgr. Adamovi Páralovi a Lence Páralové
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu vydal
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje – bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ
MěÚ Boskovice, odbor výstavby – dne 22. 11. se uskuteční závěrečná kontrolní prohlídka
nástavby RD čp. 41 (Jindřich Hejč)
dne 8. 11. se koná valná hromada Svazku obcí Kunštátsko-Lysicko na Městském úřadu
v Boskovicích

2. Volba místostarosty obce, volba předsedy kontrolního výboru, volba členů finančního
výboru, volba členů kontrolního výboru
Starosta obce informoval přítomné o nutnosti projednání tohoto bodu z důvodu rezignace 4
zastupitelů Obce Sebranice pro standardní fungování obecního úřadu do konání řádných voleb v roce
2018.
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A) volba místostarosty obce
Způsob volení vychází z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Sebranice konaného v roce 2014.
Dlouhodobě je v Sebranicích volen jeden místostarosta a s přihlédnutím k velikosti bývá zastupitelstvu
navrženo volit pouze jednoho místostarostu.
Vzhledem k nestandardnímu počtu stávajících zastupitelů (5), a s přihlédnutím k pracovní vytíženosti
kandidátů a po vzájemné dohodě bylo starostou obce navrženo v této mimořádné situaci volit
místostarosty dva.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje zvolení dvou místostarostů Obce Sebranice.

Hlasování:
5- pro,
0 - proti,
Usnesení č.3 bylo schváleno

0 - se zdržel hlasování

1) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§71 zákona o obcích)
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh, aby funkce místostarosty obce byla vykonávána jako
dlouhodobě neuvolněná. (během volebním období lze provést změnu funkce starosty nebo
místostarosty na funkci uvolněnou).
Před hlasováním bylo dáno slovo zastupitelům i přítomným občanům, aby mohli sdělit své
stanovisko.

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Sebranice v souladu s § 84 ods.2, písmeno k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn.
Hlasování:
5 - pro,
0 - proti,
Usnesení č.4 bylo schváleno.

0 - se zdržel hlasování

2) určení způsobu volby místostarosty
Nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu
hlasování musí schválit zastupitelstvo.
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Starosta obce požádal přítomné zastupitele o případný návrh na změnu způsobu hlasování. Pokud
nebude žádný návrh podán, můžeme přistoupit k volbě místostarosty obce. Žádný návrh na změnu
způsobu hlasování nebyl podán.
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném
zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

3) volba místostarosty
Starosta obce předložil přítomným členům zastupitelstva obce následující návrh: zvolit do funkce
místostarosty zastupitele pana Buhumila Navrátila a pana Zdeňka Párala, oba zastupitelé kandidaturu
přijali.
Před vlastní volbou místostarostů byl dán prostor k vyjádření jak zastupitelům, tak i přítomným
občanům.

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Sebranice volí 1.místostarostou obce pana Bohumila Navrátila
Hlasování:
5 - pro,
0 - proti,
Usnesení č.5 bylo schváleno

0 - se zdržel hlasování

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

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Sebranice volí 2.místostarostou obce pana Zdeňka Párala
Hlasování:
5 - pro,
0 - proti,
Usnesení č.6 bylo schváleno

0 - se zdržel hlasování

B) Zřízení finančního a kontrolního výboru
Obec jako taková má ze zákona povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor ( §117 ods.2 a §84 ods.2
písmeno l, zákona o obcích). Funkční období stávajících členů výborů zaniklo spolu se zánikem
mandátů rezignujících zastupitelů.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor
musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze
předsedou může být jen člen zastupitelstva. V Sebranicích máme standardně oba výbory historicky
tříčlenné, výbory v tuto chvíli nevolíme, pouze doplňujeme chybějící členy.
Členy finančního a kontrolního výboru nemůže být starosta, místostarosta a osoba, která
zabezpečuje rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.
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Starosta obce po přečtení základních informací dal prostor k vyjádření jak zastupitelům, tak i
přítomným občanům.

1) volba předsedy kontrolního výboru
Starosta obce předložil přítomným členům zastupitelstva obce návrh na funkci předsedy kontrolního
výboru: paní Radku Šebelovou
Před vlastní volbou předsedy kontrolního výboru byl dán znovu prostor k vyjádření zastupitelům i
přítomným občanům.

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Sebranice volí předsedou kontrolního výboru paní Radku Šebelovou
Hlasování:
5 - pro,
0 - proti,
Usnesení č.7 bylo schváleno

0 - se zdržel hlasování

2) volba členů finančního výboru
Starosta obce předložil přítomným členům zastupitelstva obce návrh na funkci člena finančního
výboru: pana ing. Zdeňka Bednáře a pana Tomáše Pulce.
Před vlastní volbou členů finančního výboru byl dán znovu prostor k vyjádření zastupitelům i
přítomným občanům.

Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Sebranice volí členy finančního výboru ing. Zdeňka Bednáře a pana
Tomáše Pulce.
Hlasování:
5 - pro,
0 - proti,
Usnesení č.8 bylo schváleno

0 - se zdržel hlasování

3) volba členů kontrolního výboru
Starosta obce předložil přítomným členům zastupitelstva obce návrh na funkci člena kontrolního
výboru: slečnu Zuzanu Kolářovou a pana Dr. Jiřího Dokoupila
Před vlastní volbou členů kontrolního výboru byl dán znovu prostor k vyjádření zastupitelům i
přítomným občanům.
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Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Sebranice volí členy kontrolního výboru slečnu Zuzanu Kolářovou a pana
Dr. Jiřího Dokoupila.
Hlasování:
5 - pro,
0 - proti,
Usnesení č.9 bylo schváleno

0 - se zdržel hlasování

3. Prodej obecních pozemků
Starosta obce informoval o postupu prodeje části obecního pozemku na základě žádosti pana
Hodáse. V této záležitosti nedošlo prozatím k žádnému posunu.

4. Dotační titul – základní škola, informace o zapojení do DT
Starosta obce informoval přítomné o pracovní schůzce se zástupcem firmy nabízející možnost
zpracování dokumentace pro případné zapojení do dotačního titulu souvisejícího se Základní školou.
Zastupitelstvu byla předložena cenová nabídka a dotační titul byl představen. Starosta obce dále
seznámil přítomné s předpokládanými náklady na administraci celého projektu.
Další poskytnuté informace se týkaly aktuálního stavu střechy na škole, které jsou přímým výstupem
z pracovní schůzky zastupitelů a stavebního inženýra pana Pořízka.

Usnesení č. 10 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje zapojení do dotačního titulu IROP- ZVÝŠENÍ KVALITY
A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ.
Hlasování:
0 - pro,
5 - proti,
Usnesení č. 10 nebylo schváleno

0 - se zdržel hlasování

5. Výběrové řízení – kancelář starosty, bar KD – výběr zhotovitele + harmonogram prací,
informace rekonstrukce zastávka IDS, ostatní

1) Informace výběrové řízení kancelář starosty - Starosta obce informoval o výběrovém
řízení na dodavatele kancelářského nábytku. Výběrovou komisí byla zastupitelstvu obce
doporučena firma Roman Parolek, která uspěla ve výběrovém řízení s nejnižší nabízenou
cenou.
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Harmonogram prací
- Termín realizace 1Q roku 2017
- Seznámení se zadávací dokumentací
- Cena do soutěže 105.000Kč bez DPH
- Oslovení – poptávka u 4 firem: (Truhlářství Roman Parolek s.r.o., Tovární 526, 679 32 Svitávka
Michal Pelíšek, Nová 388/32, 679 61 Letovice, DORM výroba nábytku – Roman Doležel,
Chrudichromy 20, 680 01 Boskovice, Radek Zábranský, Husova 23, 680 01 Boskovice)

Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje zhotovitelem kancelářského nábytku – akce „Výroba
nábytku kancelář starosty“, firmu Truhlářství Roman Parolek s.r.o., Tovární 526, 679 32
Svitávka s nabízenou cenou 112.530 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce uzavřením SOD.
Hlasování:
5 - pro,
Usnesení č. 11 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

2) Informace výběrové řízení bar KD Starosta obce informoval o výběrovém řízení na
dodavatele vybavení baru a kuchyně v KD. Výběrovou komisí byla zastupitelstvu obce
doporučena firma Pavel Špaček, která uspěla ve výběrovém řízení s nejnižší nabízenou cenou.
Harmonogram prací
- Termín realizace do 31.12. 2016
- Cena do soutěže 211.750Kč s DPH
- Oslovení – poptávka u 5 firem: (Truhlářství Roman Parolek s.r.o., Tovární 526, 679 32
Svitávka Michal Pelíšek, Nová 388/32, 679 61 Letovice, DORM výroba nábytku – Roman
Doležel, Chrudichromy 20, 680 01 Boskovice, Radek Zábranský, Husova 23, 680 01 Boskovice,
Pavel Špaček, Okrouhlá 10, 625 00 Brno)

Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje zhotovitelem nábytku – akce „BAR a kuchyň KD“
firmu Pavel Špaček, Okrouhlá 10, 625 00 Brno s nabízenou cenou 171.000 Kč včetně DPH a
pověřuje starostu obce uzavřením SOD.
Hlasování:
5 - pro,
Usnesení č.12 bylo schváleno

0 - proti,

3) rekonstrukce zastávka IDS -

0- se zdržel hlasování

starosta obce informoval o aktuálním stavu opravy:

Instalace nové zastávky je hotová, zbývá bezpečnostní polep skel. Je nutné vyřadit starou
plechovou zastávku z majetku obce a to z důvodu výměny za zastávku novou.
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Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje vyřazení staré plechové čekárny směr Boskovice (u
pošty).
Hlasování:
5 - pro,
Usnesení č.13 bylo schváleno

0 - proti,

0- se zdržel hlasování

6. Rozpočtové opatření č. 6/2016
Účetní obce paní Vítová informovala přítomné o jednotlivých položkách rozpočtového opatření, které
je přílohou zápisu.

Usnesení č. 14 :
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016
Hlasování:
5 - pro,
Usnesení č. 14 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dále paní Vítová informovala o nutnosti schválit výši odměn nově zvoleným místopředsedům Obce
Sebranice.

Usnesení č. 15 :
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši
8.871 Kč měsíčně a předsedy výboru ve výši 1.429 Kč měsíčně ode dne 4.11.2016.
Hlasování:
5 - pro,
Usnesení č. 15 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Poslední částí projednávaného bodu č. 6 je doručená smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na hospodaření v obecních lesích.

Usnesení č. 16 :
Zastupitelstvo obce schvaluje SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE číslo ag. 041099/16/OŽP.
Hlasování:
5 - pro,
Usnesení č. 16 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování
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10. Diskuse, různé

Bez příspěvku

Zapsal:

Roman Mikula

Zápis ověřili:

Zdeněk Páral

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

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

Radka Šebelová

.............................................

V Sebranicích dne 14.11.2016

starosta obce: Roman Mikula

Starosta obce poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 21.35 hodin.
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