Z á p i s č. 19
ze zasedání Zastupitelstva obce Sebranice, konaného dne 28. 12. 2016
od 17.00 hod.
v kanceláři obecního úřadu v Sebranicích

Zasedání Zastupitelstva obce Sebranice bylo zahájeno v 17hodin 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 21.12.2016 do 28.12.2016).
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 Bohumil Navrátil a pan ing. Květoslav
Čech, 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 ing. Květoslava Čecha, 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) Prodej obecních pozemků
3) Smlouva o spisové službě s Městským úřadem Boskovice
4) Smlouva o sociálních službách s Městským úřadem Boskovice
5) Hřbitov - Smlouva o nájmu hrobového místa, cena za hrobové místo
6) Veřejnoprávní smlouva – Chovatelé
7) Schválení vodného na r. 2017
8) Inventury k 31. 12. 2016
9) Rozpočtové opatření č. 7/2016
10) Schválení rozpočtu obce na rok 2017
11) Diskuse, různé (autobusová čekárna - vyřazení)

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 kolaudační rozhodnutí na hospodářský
přístavek na pozemku p.č. 109/1, 1540/2 v k.ú. Sebranice, majitel František a Eva Ducháčkovi,
Sebranice 221
informace Generálního finančního ředitelství ve věci nové právní úpravy zdanění hazardních
her
KÚ JMK, odbor životního prostředí vydal rozhodnutí, které povoluje výzkum biologie a
ekologie bobra evropského v lokalitě dálnice D2, státní hranicí a městě Hodonín
ředitelka KÚ JMK JUDr. Věra Vojáčková upozorňuje, že do 15. 2. 2017 se předkládá Zpráva o
výsledcích finančních kontrol za r. 2016
Policie ČR, dopravní inspektorát Blansko upozorňuje na nevyhovující dopravní značku P6 Stůj,
dej přednost v jízdě!, která je umístěná na křižovatce od Svitávky na silnici I/43 – dopravní
značka je bez reflexního povrchu
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-

-

-

dne 4. 1. 2017 pojede přes obec nadměrný náklad – E.ON žádá o zajištění vypnutí
veřejného osvětlení a kontakt na osobu
Kulturní zařízení města Boskovice zaslalo Dohodu o poskytování služeb v rámci regionálních
funkcí pro okres Blansko – jedná se o zajištění knihovnických služeb pro místní knihovnu
Sebranice
Exekutorský úřad Přerov vydal Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovité
věci p.č. 1152/30, výměra 3883 m2 v k.ú. Sebranice – vlastník Ludmila Skoupá
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje zaslal informaci k akceschopnosti jednotek
SDH obcí – jedná se o změnu systému přípravy velitelů JSDH – přezkoušení a absolvování
přípravy
Český statistický úřad zaslal informaci o vedení zřízených příspěvkových organizací
v integrovaném agendovém informačním systému registru osob.

2. Prodej obecních pozemků
Starosta obce informoval přítomné o podrobnostech rozpracovaného prodeje části obecního
pozemku.

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje prodej části obecního pozemku/ směnu pozemků p.č. 1540/5
o výměře 114 m2 nově označený jako parcela 1540/49 v k.ú. Sebranice u Boskovic a nabytí oddělené
části z pozemku parc. č. st. 252 o velikosti 6 m2 do vlastnictví Obce Sebranice, dle geometrického plánu
číslo 454-16/2016 za cenu 200 Kč za m2 a pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy.
Hlasování:
5- pro,
0 - proti,
Usnesení č.3 bylo schváleno

0 - se zdržel hlasování

Starosta obce dále informoval zastupitele o osobní žádosti pana Luďka Řehoře, který je majitelem
pozemků v „průmyslové zóně“ na Vaculce. Pan Řehoř se obrací na zastupitelstvo obce s dotazem, zda
by bylo možné se zabývat změnou (případně novým) územním plánem obce Sebranice.
Důvody žádosti: výstavba výrobního závodu Pyrotek. (požadavek - změna území, aby dnešní území
nebylo v ÚZEMNÍM PLÁNU vedeno jako Od = občanská vybavenost / distribuce, ale stejně jako ALPS =
Vp = výrobní plochy)

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Sebranice předběžně souhlasí s umístěním výrobního závodu firmy Pyrotek v
území průmyslové zóny v Sebranicích. Pro konečné závazné rozhodnutí Zastupitelstva obce je nutné
podrobnější prostudování problematiky, zejména platného územního plánu.
Hlasování:
5 - pro,
0 - proti,
Usnesení č.4 bylo schváleno.

0 - se zdržel hlasování
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3. Smlouva o spisové službě s Městským úřadem Boskovice
Starosta obce informoval přítomné o skutečnosti, že srpnem letošního roku skončí doba udržitelnosti
projektu Technologického centra a elektronické spisové služby na území ORP Boskovice, do kterého
je naše obec zapojena na podkladě Dohody o partnerství z roku 2009. Uvedená smlouva byla
uzavřena na dobu neurčitou s tím, že nemohla být vypovězena před dobou realizace a udržitelnosti
projektu, v současné době ji lze ukončit na podkladě písemné výpovědi kterékoliv ze smluvních stran
s výpovědní dobou v délce 2 měsíců. Na podkladě uvedené smlouvy využívá obec Sebranice licence
SW na spisovou službu, město Boskovice udržuje aktuálnost verzí IS spisové služby, udržuje
poskytnutí IS funkční a zajišťuje provoz, údržbu a rozvoj systému a to vše bezplatně.
V souladu s uvedenou smlouvou se smluvní strany dohodly, že po uplynutí doby udržitelnosti
projektu (tj. po 31.8.2016) bude oblast následných udržovacích poplatků řešena dodatkem k uvedené
smlouvě.
S ohledem na skutečnost, že tedy doba udržitelnosti projektu skončila, je na místě dohodnout na
možnosti dalšího provozování elektronické spisové služby pro obec Sebranice v rámci
technologického centra města Boskovice. Zajištění této služby by pro nás znamenalo, že nadále
budeme moci využívat služeb technologického centra pro účely provozování a údržby spisové služby
obce Sebranice s tím, že nově bude třeba, aby se obec podílela na nákladech s tím spojených. Roční
náklady by činily 4 800 Kč včetně DPH ročně, počínaje 1.1.2017 s tím, že bychom se o další provoz
spisové služby nemuseli starat a její funkčnost by byla zajištěna v rozsahu, tak jako doposud.
V ceně je zahrnuto i rozšíření o nástroje, potřebné k splnění legislativních požadavků v důsledku
novelizace archivního zákona 499/2004 Sb. a kvůli ustanovení vyhlášky, kdy skončilo pro vedení
spisové služby tzv. přechodné období (1. 7. 2009 - 31. 7. 2012). Z tohoto zákona je zřejmé, že
veřejnoprávní původci, kteří vedou svoji spisovou službu pomocí elektronického systému spisové
služby mají již nadále pro účely skartačního řízení a provádění výběru archiválií výslovně používat
pouze tento elektronický systém. Spisová služba zajišťovaná v rámci technologického centra by měla
splňovat všechny požadavky pro vedení elektronické spisové služby i následný proces elektronických
skartací.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti je nezbytné, aby součástí služeb poskytovaných od dodavatele
spisové služby byly také nové služby, kterými jsou:
Rozšíření o elektronickou spisovnu, Zajištění nástrojů pro konverzi dokumentů, eIDAS splnění všech
podmínek související s novým standardem evropského podpisu, školení 1 x ročně, Metodická podpora a
Hot Line. Uvedené nové služby jsou již zahrnuty v částce 4 800,-Kč včetně DPH ročně.
Cílem je pomoci zajistit oblast vedení elektronické spisové služby, bez zbytečného nárůstu případných
budoucích správních deliktů, při kontrolách z archivu apod.

Usnesení č. 5 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje Smlouvu o provozování elektronické spisové služby
uzavřenou mezi Městem Boskovice a Obcí Sebranice a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.

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

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování
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4. Smlouva o sociálních službách s Městským úřadem Boskovice
Starosta obce informoval přítomné o podrobnostech projednání finančního příspěvku na financování
služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních
služeb okresu Blansko pro rok 2017.

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální
prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb
okresu Blansko pro rok 2017, uzavřenou mezi Městem Boskovice a Obcí Sebranice a pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy.

Hlasování:

0 - pro,

5 - proti,

0 - se zdržel hlasování

Usnesení č. 6 nebylo schváleno

5. Hřbitov - Smlouva o nájmu hrobového místa, cena za hrobové místo
Starosta obce podal informace a navázal na problematiku správy místního hřbitova projednávanou
Zastupitelstvem obce dne 1. srpna 2016.

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje nájemné a cenu služeb spojených s nájmem hrobového
místa následovně: Nájemné činí 6,- Kč za každý i započatý m2 za 1 rok, úhrada za služby včetně
vodného činí 8,- Kč za každý i započatý m2 za 1 rok.
Hlasování:
5 - pro,
Usnesení č. 7 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

Starosta obce dále seznámil přítomné s textem SMLOUVY o nájmu hrobového místa.

Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje text SMLOUVY o nájmu hrobového místa.
Hlasování:
5 - pro,
Usnesení č. 8 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování
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6. Veřejnoprávní smlouva – Chovatelé
Starosta obce informoval přítomné o podrobnostech projednávaného bodu. Zastupitelstvo obce
schválilo na svém jednání dne 23. května 2016, usnesením číslo 3, finanční příspěvek na činnost
kroužku mladých chovatelů na rok 2016 ve výši 10.000Kč. V případě poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu obce je nutné mít celou záležitost smluvně ošetřenou.

Usnesení č. 9 :
Zastupitelstvo obce Sebranice
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č.2/2016 o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu Obce Sebranice, uzavřenou mezi Obcí Sebranice a Základní organizací
Českého svazu chovatelů Sebranice, na dotaci ve výši 10.000Kč a pověřuje starostu obce uzavřením
smlouvy.
Hlasování:
5 - pro,
Usnesení č. 9 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

7. Schválení vodného na r. 2017
Starosta obce informoval přítomné o vývoji nákladů spojených s provozováním obecního vodovodu.
Tyto podklady jsou nutné pro rozhodnutí zastupitelů obce při stanovení ceny vodného na rok 2017.
Zastupitelé obce se na pracovní schůzce dohodli, že vzhledem k příznivému vývoji nákladů na
financování vodovodní infrastruktury a množství poruch na vodovodním řadu v roce 2016 není nutné
v následujícím období cenu vody zvyšovat. V Sebranicích máme jednu z nejlevnějších cen za vodu
(24,50 za kubík) a tato cena se naposledy měnila v roce 2014.

Usnesení č. 10 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje cenu vodného na rok 2017 ve výši 24,50 Kč bez DPH za m3.
Hlasování:
5 - pro,
Usnesení č. 10 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

Starosta obce dále informoval o podrobnostech osobního jednání na VAS Boskovice související
s opakujícím se zápachem chloru v pitné vodě.
Navrženy byly dvě varianty řešení:
1/ samostatným potrubím přes spotřebiště do vodojemu, aby mohlo být chlorování přemístěno do
vodojemu a řízeno podle skutečného odběru měřeného vodoměrem. Toto řešení je v řádu stovek
tisíc až cca 2 milionů Kč. Technicky je vhodnější, řeší i budoucí rozvoj obce, atd.
2/ změna desinfekčního činidla. Nyní chlornan sodný (dopad na vodné asi 0,05Kč/m3), toto
nejběžnější činidlo je nejlevnější a jeho doprovodným jevem je chlorový "pach", zejména pokud jsou
ve vodě obsaženy huminové látky, organika, atd. Chlorový pach je smysly rozpoznatelný, i když je
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množství chlornanu na 50% hygienou povolené maximální koncentraci. V některých lokalitách v
odůvodněných případech používáme jiné činidlo chlordioxid. Výhodou tohoto činidla je, že i při
maximální povolené dávce není "cítit chlorem", není smysly rozpoznatelné. Nevýhodou je cena
(dopad na vodné 0,9 -1,3 Kč/m3). Rovněž by bylo nutné přemístit chlorování, a vyměnit dávkovací
zařízení. Jedná se o úpravy cca 100 tis. Kč. Toto je nutno podrobně prověřit, zejm. konzultovat s
výrobcem čerpadla vhodnost prostředí pro dávkování činidla.
Vyjádření zastupitelů: zastupitelé se na pracovní schůzce konané dne 27.12.2017 dohodli ponechat
stávající způsob desinfekce pitné vody s tím, že se zvýší kontrola funkčnosti a dávkování
desinfekčního činidla.

8. Inventury k 31. 12. 2016
Starosta obce podal informace o jmenování jednotlivých zastupitelů do inventarizačních komisí za
účelem zjištění skutečného stavu obecního majetku ke dni 31.12.2016.
Dílčí inventarizační komise odevzdají zpracované inventurní soupisy do 15.1.2017.
Hlavní inventarizační komise předloží inventarizační zprávu do 31.1.2017.

Navrhované složení jednotlivých inventarizačních komisí:
Hlavní inventarizační komise:
předseda: Roman Mikula, členové: Bohumil Navrátil, Pavla Vítová
Dílčí inventarizační komise:
pro JSDH (DIK 1): předseda: Bohumil Navrátil,
členové:

Roman Mikula, Zdeněk Páral

pro obecní úřad a kulturní dům (DIK 2): předseda: Zdeněk Páral, členové: Roman Mikula, Bohumil
Navrátil, Pavla Vítová
pro ZŠ a MŠ (DIK 3): předseda: Radka Šebelová,
členové: ing. Květoslav Čech, Bohumila Jeřábková

Usnesení č. 11 :
Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje složení inventarizačních komisí a plán inventur k 31.12.2016.
Hlasování:
5 - pro,
Usnesení č. 11 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování
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9. Rozpočtové opatření č. 7/2016
Účetní obce paní Vítová informovala přítomné o jednotlivých položkách rozpočtového opatření, které
je přílohou zápisu.

Usnesení č. 12 :
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016.
Hlasování:
5 - pro,
Usnesení č. 12 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

10. Schválení rozpočtu obce na rok 2017
Zastupitelé obce na svém pracovním jednání dne 9. prosince 2016 podrobně projednali návrh
rozpočtu obce Sebranice na rok 2017. Rozpočet obce je navržen tak, že navrhované příjmy i výdaje
jsou ve stejné výši 10.002.000Kč.
Návrh obecního rozpočtu na rok 2017 poprvé v historii obce překročil částku 10 miliónů Kč.
Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány nejvýznamnější plánované investiční akce v roce 2017. Jedná
se o výstavbu nového chodníku na Vaculce, výstavbu „LESNÍ STEZKY“ Za Zabránou - 3.100.000 Kč, a
opravu střechy na škole - 2.200.000 Kč. Vzhledem k tomu, že na příští rok 2017 je naplánováno
několik velkých investičních akcí, bylo nutné zapojit do návrhu rozpočtu přebytky z minulých let ve
výši 1.000.000 Kč.
Návrh rozpočtu na rok 2017 byl zveřejněn na obou elektronických deskách obecního úřadu od
12.12.2016 do 28.12.2016. V zákonné lhůtě nebyly vzneseny žádné připomínky k navrhovanému
rozpočtu na rok 2017.

Usnesení č. 13 :
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Sebranice na rok 2017.
Hlasování:
5 - pro,
Usnesení č. 13 bylo schváleno

0 - proti,

0 - se zdržel hlasování

10. Diskuse, různé
-

Starosta obce poukázal nevhodný způsob současného provozování dodávkového automobilu
FIAT, kdy je vozidlo používáno zcela bez vědomí starosty nebo místostarosty. Zastupitelé se
dohodli, že od 1. ledna 2017 musí být každá jízda vozidla FIAT písemně povolena starostou,
případně místostarostou obce Sebranice.
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-

-

Počínaje 1. lednem 2017 budou zaměstnanci obce (i brigádníci) zapisovat každodenní
spotřebu PHM (naftu a benzín) – motorová pila, křovinořez.
Zastupitelé se dohodli, že oba výbory (finanční a kontrolní) budou předkládat zprávu o
činnosti a to čtvrtletně.
Starosta obce informoval o nevyčerpání celé částky z dotačního titulu na dovybavení
jednotky SDH. Ze strany obce nebyl dán souhlas k nákupu materiálu, který je v současnosti
pro jednotku nepotřebný.
Pan L. Prachař – chválí vydání obecního kalendáře a obecního zpravodaje. Doufá, že budeme
vydávat kalendář i zpravodaj i v dalších letech.
Pan L. Prachař – poukazuje na zlomený topol na hřbitově. Odpověď starosta obce – zvážit
obnovu poškozené zeleně (smrky) – nová výsadba.

Zapsal:

Roman Mikula

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

Zápis ověřili:

Bohumil Navrátil

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

Ing. Květoslav Čech

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

V Sebranicích dne 6. ledna 2017

starosta obce: Roman Mikula

Starosta obce poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 20.40 hodin.
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