Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Sebranice, konaného dne 28. 12. 2012 v 16.00 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 8 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
Přítomni:

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

Zapisovatelkou byla navržena Pavla Vítová.
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele zasedání zastupitelstva obce dne 28. 12. 2012 paní
Pavlu Vítovou.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
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 ing. Zdeněk Bednář a pan Libor Špidlík.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce pana
ing. Zdeňka Bednáře a pana Libora Špidlíka.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Starosta obce přednesl návrh programu zasedání.
Program:
1. Došlá pošta
2. Schválení rozpočtu pro rok 2013
3. Rozpočtové opatření č. 9/2012
4. Vyhláška o užívání veřejného prostranství
5. Oblastní charita Blansko
6. Fond rozvoje bydlení
7. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2012
8. Diskuse, různé
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce Sebranice.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
1. Došlá pošta
S došlou poštou seznámil místostarosta obce ing. Zdeněk Bednář:

- na Městském úřadě v Boskovicích jsou k vyzvednutí hlasovací lístky pro volbu prezidenta ČR na
11. a 12. 1. 2013
- Městský úřad Boskovice, odbor výstavby, vydal stavební povolení na přístavbu pletařské dílny –
Kovářová Eva
- Městský úřad Boskovice, odbor výstavby vydal kolaudační souhlas na stavbu rodinného domu p.
Michala Kašpara .
2. Schválení rozpočtu na rok 2013
Návrh rozpočtu na rok 2013 byl vyvěšen na obou úředních deskách, k návrhu rozpočtu nebyly
vzneseny připomínky.
S podrobným návrhem rozpočtu obce na rok 2013 seznámil předseda finančního výboru pan Aleš
Votoček.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Sebranice na rok 2013.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování
3. Rozpočtové opatření č. 9/2012
S návrhem rozpočtového opatření č. 9/2012 seznámila přítomné Pavla Vítová. Rozpočtové opatření
tvoří přílohu tohoto zápisu.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2012.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
4. Vyhláška o užívání veřejného prostranství
S textem Vyhlášky o užívání veřejného prostranství seznámila Pavla Vítová. Bylo navrženo
jednotlivé body ještě doplnit a projednat na příštím zasedání zastupitelstva obce.
5. Oblastní charita Blansko
Na posledním jednání zastupitelstva bylo projednáváno poskytování služeb Oblastní charitou
Blansko pro občany naší obce a výše požadovaného příspěvku od obce na rok 2013. Paní Bohumila
Jeřábková zjistila, jaké úkony provádí Charita všem pěti občanům, které jejich služby využívají.
Ve čtyřech případech se jedná pouze o dovoz obědů, v jednom případě provádí služby rehabilitační
sestra.

6. Fond rozvoje bydlení
Fond rozvoje bydlení byl v minulosti využíván občany Sebranic. V současné době je na účtu cca
600 000 Kč. Je návrh opět poskytovat půjčky stavebníkům obce za daných kritérií: maximální
částka 150 000 Kč pro úroku 3 %.

p. Páral – doporučuje zvýšit částku úroků o inflaci.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce schvaluje Kritéria pro čerpání prostředků z fondu rozvoje bydlení.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

7. Inventarizace majetku k 31. 12. 2012
K provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2012 budou zřízeny dílčí inventarizační komise
ve složení:
DIK 1: pro OÚ, KD a knihovnu: předseda Vlastimil Ščudla, členové Roman Mikula, za KD Dana
Páralová, za knihovnu: Květa Krejčí
DIK 2: pro SDH: předseda Libor Špidlík, členové Aleš Votoček, Milan Skoupý
DIK 3: ZŠ a MŠ: předseda Jan Kučka, členové ing. Zdeněk Bednář a Bohumila Jeřábková.
Hlavní inventarizační komise: předseda: ing. Zdeněk Bednář, členové Aleš Votoček, Pavla Vítová.
Zprávu DIK předsedové předloží do 15. 1. 2013, HIK pak do 31. 1. 2013.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce schvaluje složení jednotlivých IK a harmonogram inventur.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
8. Diskuse, různé
Starosta obce seznámil s akcemi, které byly ukončeny v závěru letošního roku:
- byla podepsána smlouva na dodávku elektřiny a plynu s firmou Eneka, byla dohodnuta další
spolupráce v oblasti poradenství v tomto oboru (revize, školení, veřejné osvětlení)
- byla dokončena digitalizace vodovodního řadu obce v celkové částce 60 960 Kč, což je částka o
cca 20 000 Kč méně než byla uzavřená smlouva.
Tím byl program jednání vyčerpán a starosta obce schůzi zastupitelstva obce v 17.25 hod. ukončil.
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