Z á p i s č. 12
ze zasedání Zastupitelstva obce Sebranice, konaného dne 30. 12. 2015
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 23.12.2015 do 30.12.2015).
Přítomno je 9 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:

Nepřítomni:

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
–

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele a zapisovatele zápisu o průběhu
zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli – ověřovatelé – pan Bohumil Navrátil a pan Jan Pulec,
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 Jana Pulce, 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.
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Program zasedání:

1. Došlá pošta
2. Smlouva o poskytnutí příspěvku farnosti na opravu střechy
3. Obecně závazná vyhláška obce Sebranice č. 1/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
4. Projednání změny nařízení vlády č. 37/2003Sb., o odměnách za výkon funkce člena
zastupitelstva
5. Schválení rozpočtu obce na rok 2015
6. Diskuse, různé

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

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

1. Došlá pošta
S došlou poštou seznámil místostarosta obce Jiří Páral.
Došlou poštu doplnil starosta obce:
Žádost místní organizace Svazu tělesně postižených v Kunštátě s žádostí o sponzorský finanční
příspěvek – humanitární dar. Dle přiloženého průvodního dopisu bude tento případný dar použit na
zájmovou činnost, pořádání besídek, dle možností uspořádání vlastivědného zájezdu, pro malé
pozornosti při kulatých výročích občanů sdružených v rámci místní organizace a pro ostatní činnost.
Popis činností je velice široký, nicméně o členství je ze strany našich občanů zájem. Svědčí o tom
stávající počet 18 členů ze Sebranic, což je nárůst o 10 občanů za necelý rok.
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Usnesení č.3 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje finanční příspěvek místní organizaci Svazu tělesně
postižených v Kunštátě ve výši 2.500 Kč, pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.

Hlasování:

9 - pro,

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

Žádost o finanční spoluúčast obce Sebranice zaslala Oblastní charita Blansko. Jedná se o žádost na
spolufinancování služeb ve výši 11.412 Kč. Zastupitelé byli seznámeni s kompletním textem dopisu,
starosta obce dále informoval o podrobnostech a odkazech na materiály, které jsou zveřejněny na
stránkách města Boskovice.

Usnesení č. 4 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Blansko na
spolufinancování sociálních služeb pro rok 2016 v požadované výši 11.412 Kč.

Hlasování:
0 - pro,
Usnesení č.4 nebylo schváleno

9 - proti,

0 - se zdržel hlasování

Starosta obce dále informoval o příznivému vývoji nákladů na financování vodovodní infrastruktury a
množství poruch na vodovodním řadu v roce 2015 a proto doporučil zastupitelstvu cenu vody
v následujícím období nezvyšovat.

Usnesení č. 5 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje cenu vodného na rok 2016 ve výši 24,50 Kč bez DPH za m3.

Hlasování:
9 - pro,
Usnesení č.5 bylo schváleno

0- proti,

0- se zdržel hlasování

2. Smlouva o poskytnutí příspěvku farnosti na opravu střechy
Starosta obce krátce zopakoval, zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 16.června t.r. schválilo
finanční příspěvek ve výši 40.000 Kč farnosti Sebranice na opravu střechy kostela v Sebranicích.
Administrativně zbývá dořešit smlouvu.

Usnesení č. 6 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku farnosti na
opravu střechy, a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.
Hlasování:
9 - pro,
Usnesení č.6 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování
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Účetní obce paní Pavla Vítová seznámila přítomné zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 7/2015

Usnesení č. 7 :
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015

Hlasování:
9 - pro,
Usnesení č. 7 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

3. Obecně závazná vyhláška obce Sebranice č. 1/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Účetní obce paní Vítová, seznámila přítomné zastupitele s podrobnostmi navrhované vyhlášky.

Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Sebranice č. 1/2015 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování:
9 - pro,
Usnesení č. 8 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

4. Projednání změny nařízení vlády č. 37/2003Sb., o odměnách za výkon funkce člena
zastupitelstva

Starosta obce seznámil přítomné s NAŘÍZENÍM VLÁDY ze dne 14. prosince 2015, kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů.
Touto novelou dochází k navýšení částek měsíčních odměn poskytovaných za výkon funkce
uvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků a navýšení maximální možné výše
měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných
celků o 3% s platností od 1.1.2016.
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Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Sebranice stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného
starosty obce, neuvolněného místostarosty obce, neuvolněného předsedy kontrolního
výboru, neuvolněného předsedy finančního výboru, neuvolněného člena kontrolního výboru,
neuvolněného člena finančního výboru a zastupitele v maximální částce dle přílohy č. 1
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění/ve znění pozdějších předpisů).

Hlasování:
9 - pro,
Usnesení č. 9 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

5. Schválení rozpočtu obce na rok 2015
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 30. listopadu 2015 podrobně projednalo a schválilo návrh
rozpočtu obce Sebranice na rok 2016. Rozpočet obce je navržen jako vyrovnaný, to znamená, že
navrhované příjmy i výdaje jsou ve stejné výši 8.647.100Kč. Návrh rozpočtu na rok 2016 je o 561.000
vyšší než byl navrhovaný rozpočet na letošní rok 2015.
Návrh rozpočtu na rok 2016 byl zveřejněn na obou elektronických deskách obecního úřadu od
13.12.2015 do 30.12.2015. V zákonné lhůtě nebyly vzneseny žádné připomínky k navrhovanému
rozpočtu na rok 2016.

Usnesení č. 10 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje Rozpočet obce Sebranice na rok 2016.

Hlasování:
9 - pro,
Usnesení č. 10 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

6.Diskuse, různé
pan Jan Pulec – upozornil na nutnost obnovy chodníků na místním hřbitově. Nutnost vybudování
příčných chodníku se v minulosti již řešila, je nutné se k tomuto tématu vrátit.
starosta obce – informoval o schůzce s panem senátorem Jozefem Regecem a přiblížil projednávaná
témata související s rekonstrukcí místního kostela, možnosti dotací atd.
pan Lubomír Prachař – poděkoval za opravu místní komunikace směrem na Nýrov. Dále poděkoval za
vydařenou mikulášskou nadílku.
paní Františka Šustáčková – poděkovala zastupitelům za jejich práci pro obec Sebranice.
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pan František Horák – poděkoval za nové osvětlení v Podchaloupkách a vznesl dotaz k umístění
vodoměrů v jednotlivých nemovitostech. Starosta obce odpověděl, že v současnosti jsou v Sebranicích
osazeny téměř všechny nemovitosti, kompletní osazení všech odběrných míst bude hotovo v řádu
několika následujících měsíců.

Zapsal:

Roman Mikula

Zápis ověřili:

Bohumil Navrátil

Jan Pulec

starosta obce:

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

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

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

Roman Mikula

Starosta obce poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 19.15 hodin.
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