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Z á p i s  č. 16 

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Sebranice, konaného dne 1. 8. 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 25.7.2016 do 1.8.2016). Přítomno 

je 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.  

 

Přítomni:   pan Roman Mikula, pan Miloslav Kučka, pan Bohumil Navrátil, pan Jiří Páral, pan Jan Pulec 
          a paní Radka Šebelová 
 
Nepřítomni:  pan ing. Květoslav Čech, pan Jakub Opálka a pan Zdeněk Páral – omluveni, zaměstnání 
 

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele a zapisovatele zápisu o průběhu 
zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli – ověřovatelé – pan Miloslav Kučka 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 Miloslava Kučku a paní Radku Šebelovou, zapisovatelem zasedání pana Romana Mikulu. 

 
Hlasování:    6 - pro,        0 - proti,       0 - se zdržel hlasování 
Usnesení č.1 bylo schváleno 
 

 

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 a pronájem obecních pozemků, žádosti občanů – stavební 

3. Projednání smluv – E.ON, ostatní, správa hřbitova 

4. Dotační titul – SBĚRNÝ DVůR, další dotační tituly 

5. Informace rekonstrukce knihovna, výběrové řízení – kancelář starosty, bar KD, stavební práce – 

výstavba nových chodníků  (Vaculka, lesní stezka), oprava chodníků hřbitov, rekonstrukce 

zastávka IDS 

6. VODA – informace o vyúčtování vodného, náklady vodovod, rekonstrukce části vodovodu 

7. Projednání finančních limitů pro nákupy zboží a služeb starosta, místostarosta 

8. Informace les – těžba dřeva, organizace Rozloučení s prázdninami 

9.Rozpočtové opatření č. 4/2016 

10. Diskuse, různé  

 

 

 

Usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje program zasedání zastupitelstva obce Sebranice 

Hlasování:     6 - pro,      0 - proti,      0 - se zdržel hlasování 
Usnesení č.2 bylo schváleno 
 

 

1. Došlá pošta 

S došlou poštou seznámil přítomné místostarosta obce: 

- ROUNDAP 

- Státní občanství pan Rusyn 

- Poškozená střecha – budova ZŠ a MŠ 

-  

Došlou poštu doplnil starosta obce o následující záležitosti: 

- Stížnost občanů z bytového domu čp. 205 na „ bránění přístupu a tím i bránění užívání 

pozemku“. Stěžovatel pan Zdeněk Řehoř se obrací na obecní úřad v Sebranicích a stěžuje si na 

pana Jana Opálku, který má řádně pronajatou část obecního pozemku p.č. 61/1. Ve stížnosti  
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- je uvedeno – pan Jan Opálka zatloukáním kolíků a parkováním vozidel brání v přístupu na 

panem Řehořem obhospodařovaný pozemek. Ve stížnosti se dále uvádí, že mimo jiné pan Jan 

Opálka obtěžuje nadměrným hlukem a splodinami ostatní vlastníky bytů, kdy v ranních 

hodinách nechává nákladní vozidlo nastartované. Dále se ve stížnosti uvádí případné návrhy 

řešení pronájmu tohoto konkrétního obecního pozemku v budoucnosti, aby nedocházelo ke 

zhoršování narušených sousedských vztahů. Podepsáno 7 občanů bytového domu čp. 205. 

 

Projednání stížnosti na pracovní schůzce zastupitelů ve středu 27.7.2016. Starosta obce informoval 

přítomné, že pan Jan Opálka má na konkrétní pronajatou část obecního pozemku p.č. 61/1 v k.ú. 

Sebranice u Boskovic řádně uzavřenou nájemní smlouvu. Záměr pronájmu části pozemku řádně visel 

na obou úředních deskách. Záměr i vlastní nájem byl řádně schválen zastupitelstvem obce Sebranice.  

Přítomni : pan Pospíšil (za stěžovatele) a pan Jan Opálka            

Hlavní nesváry: 

- Bránění přístupu manželům Řehořovým na zahradu – dle vyjádření pana Opálky není 
v přístupu na zahradu nijak bráněno 

- Startování nákladního automobilu a ponechání vozidla bez dozoru - dle vyjádření pana 
Opálky není ponecháváno vozidlo bezdůvodně delší dobu nastartované 

- Parkování nákladních automobilů - dle vyjádření pana Opálky není jediný, kdo s nákladním 
automobilem u bytového domu č.p. 205 parkuje (p. Vaněrka) 
 

Zastupitelstvo obce se dospělo k názoru, že je především nezbytně nutná dohoda bydlících v bytovce, 
ponechá čas na nápravu stavu do konce září. 
 
V případě pokračujících problémů (parkování vozidel, sečení trávy, černé stavby atd.), bude obec 
Sebranice striktně uplatňovat svoje vlastnická práva k pozemku p.č. 61/1 v k.ú. Sebranice u 
Boskovic. 
 
Odpověď paní Marty Sklenářové k návrhu projektové dokumentace „CHODNÍK VACULKA“ bude 
projednáno v bodě č 5 

 
 

2. Prodej a pronájem obecních pozemků, žádosti občanů – stavební  

Starosta obce seznámil přítomné s opakovanou žádostí na prodej části pozemku ve vlastnictví obce. 

1) Žádost o koupi části obecního pozemku – pan Pavel Hodás 
 

Zastupitelstvo obce Sebranice na svém 14. jednání dne 23.5.2016 neschválilo záměr prodeje části 
obecního pozemku p.č. 1540/5  v k.ú. Sebranice u Boskovic. Pan Hodás osobně upřesnil svoje 
požadavky na koupi části obecního pozemku a podává si druhou žádost. Projednání svojí žádosti chce 
prozatím odložit do doby, než bude pozemek pod stodolou v jeho vlastnictví. 
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3. Projednání smluv – E.ON, ostatní, správa hřbitova 

 

Starosta obce informoval přítomné o podrobnostech Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci 

pro územní souhlas a realizaci stavby a o odsouhlasení „ Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene“, týkající se stavebníka pana Mgr. Adama Párala. Zastupitelé byli seznámeni 

s podrobnostmi a projektovou dokumentací související s novou přípojkou elektřiny k novostavbě RD 

pana Párala. 

Usnesení č.3 :  

Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 
1030031292/001 uzavřenou mezi obcí Sebranice a firmou E.ON Česká republika, s.r.o. 
 
Hlasování:      6 - pro,      0 - proti,      0 - se zdržel hlasování 
Usnesení č.3 bylo schváleno 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Starosta obce dále informoval přítomné o podrobnostech Kupní smlouvy a o žádosti o vydání 

rozhodnutí o dělení pozemku, týkající se části obecního pozemku pod budoucí trafostanicí v k.ú. obce 

Sebranice u Boskovic ( TS Lubina). Starosta informoval o podrobnostech kupní smlouvy, cena byla 

stanovena na základě znaleckého posudku na 260 Kč za 1m2. 

Usnesení č. 4 : 

Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje kupní smlouvu č.: 103320 uzavřenou mezi obcí Sebranice a 

firmou E.ON Distribuce, a.s. 

 

Hlasování:      6 - pro,       0 - proti,       0 - se zdržel hlasování 
Usnesení č.4 bylo schváleno 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Starosta obce dále seznámil přítomné s podrobnostmi Darovací smlouvy. Jedná se o dříve schválený 

příspěvek pro SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V České republice z.s., místní organizace Kunštát v částce 

2.500Kč. Příspěvek je poskytován na činnost místní organizace v Kunštátě. Akcí které jsou tímto 

spolkem pořádány se aktivně účastní řada občanů ze Sebranic. 

Usnesení č. 5 : 

Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí Sebranice a SVAZEM 

TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V České republice z.s., místní organizace Kunštát v částce 2.500Kč. 

Hlasování:      6 - pro,       0 - proti,       0 - se zdržel hlasování 
Usnesení č.5 bylo schváleno 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Starosta obce dále informoval přítomné o pracovní schůzce zastupitelů s panem farářem spojenou 

s návštěvou kostela. Zastupitelé měli možnost vidět stavební stav nemovitosti a předběžně se dohodli 

na uvolnění finančních prostředků ve výši 70.000Kč na dokončení sanačních omítek v interiéru 

kostela. 

Usnesení č. 6 : 

Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje finanční dotaci na opravu sanačních omítek v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie v Sebranicích ve výši 70.000Kč. 

 

Hlasování:      6 - pro,       0 - proti,       0 - se zdržel hlasování  
Usnesení č.6 bylo schváleno 
 

 
Usnesení č. 7: 

Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi obcí Sebranice a 

Římskokatolickou farností Sebranice u Boskovic č.1/2016 na dotaci ve výši 70.000Kč. 

  

Hlasování:      6 - pro,        0 - proti,       0 - se zdržel hlasování 
Usnesení č. 7 bylo schváleno  

 
 

správa hřbitova 

Starosta obce přítomné informoval o zamýšlené reorganizaci správy místního hřbitova: 

a) Nová prezentace na webových stránkách obce - Na nových stránkách obce bude ikona – 

hřbitov – každý návštěvník se může virtuálně podívat na fotografii hrobu, přečíst jména 

zemřelých, atd. Plná verze – účetní obce – navíc bude mít potřebné údaje u každého hrobu  

(počet pohřbených, nájemní smlouva atd). Účel je sjednocení výběru poplatků k jednomu 

datu a zjednodušení evidence. 

b) Zbývá dořešit do konce roku 2016 - CENU ZA HROBOVÉ MÍSTO – (v současnosti se poplatek 

za hroby cca od roku 2011 nevybírá), cena byla 50Kč za hrobové místo za rok.  

c) Od 1.1.2017 nové nájemní smlouvy pro všechny hroby, nájemní smlouva na dobu 10 let. 

Poplatky pravděpodobně nebudou dle m2 zabrané plochy, ale dle počtu hrobových míst 

(hrob, dvojhrob). Případné vracení přeplatků a platbu nedoplatků je nutné zpracovat dle 

zákona o pohřebnictví – zajistí paní Vítová a starosta obce. 

d) Spuštění vlastního programu a fotografie jednotlivých hrobů – zajistí Ondra Navrátil a 

starosta obce 

e) Sepsání nových nájemních smluv a jejich aplikaci do programu (průběžně od měsíce září) – 

zajistí Pavla Vítová (součinnost Ondra Navrátil a starosta) 
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4. Dotační titul – SBĚRNÝ DVůR, další dotační tituly 

 

Starosta obce požádal místostarostu obce o poskytnutí informací o aktuálním stavu dotačního titulu 

SBĚRNÝ DVůR. Místostarosta obce doporučil zastupitelstvu přesunout hlasování o zapojení do tohoto 

dotačního titulu na pozdější dobu z důvodu získávání potřebných informací. 

 

Usnesení č. 8: 

Zastupitelstvo obce Sebranice ukládá místostarostovi obce zjistit informace k zapojení obce 

Sebranice do dotačního titulu OPŽP 3.2 Zvýšit podíl materiálového a ekologického využití odpadů 

(SBĚRNÝ DVůR), nejpozději do 30.10.2016. 

 

Hlasování:     6 - pro,      0 - proti,      0 - se zdržel hlasování 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 
 
 

a) Oprava střechy na budově ZÁKLADNÍ ŠKOLY – postup přípravné práce 
 
Základní informace: 

• Zjištění aktuálního stavebního stavu střechy, informace z pracovní schůzky – tesař, pokrývač 
podal místostarosta obce Jiří Páral 

• Postup – přípravné práce před započetím opravy 
• Možnosti zapojení do dotačních titulů – starosta obce 

 
Zastupitelstvo obce se dohodlo na následujícím postupu: 

1) Zajištění odborného stavebního (statického) posudku stávajícího stavu nosných stropních 
konstrukcí – odpovídá místostarosta obce  

2) Zadání zpracování projektové dokumentace ( výběrové řízení) na opravu střechy (případně 
stropy, využití půdy atd.), vychází z bodu č. 1 – odpovídá zastupitelstvo obce 

3) Zpracování položkového rozpočtu – nutné pro určení ceny rekonstrukce střechy – odpovídá 
místostarosta obce 

4) Připomínka pan Navrátil – nutné zjistit místa kde zatéká – odpovídá zastupitel p. Kučka 
 
 
Možnosti zapojení do dotačních titulů: 
Starosta obce informoval o možnosti zapojení do dvou dotačních titulů. Podrobně seznámil přítomné 
s podmínkami a kritérii těchto dotačních titulů: 
 

1) DT – dotace MMR – PODPOROVANÉ BYTY 2016. Cílem tohoto dotačního titulu je vznik 
podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení 
pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup 
k bydlení. Tento dotační titul je určený na výstavbu bytů pro seniory, případně na výstavbu 
startovacích bytů pro mladé rodiny. 
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2) DT – IROP(Evropské dotace) – SOCIÁLNÍ BYDLENÍ. Tento dotační titul je určený např. na  

adaptaci půdních prostor - výstavbu sociálních bytů. Dotace je na stavbu v maximální výši 
15.000.000Kč. 50% nájemníků musí být v produktivním věku. 

 
Po krátké diskusi a zvážení všech hledisek se zastupitelé dohodli, nadále žádný z navrhovaných 
dotačních titulů dále nerozpracovávat. 
 

 

5. Informace rekonstrukce knihovna, výběrové řízení – kancelář starosty, bar KD, stavební 

práce – výstavba nových chodníků (Vaculka, lesní stezka), oprava chodníků hřbitov, 

rekonstrukce zastávka IDS 

                                              

Informace rekonstrukce knihovna - Starosta obce dále informoval o aktuálním stavu 
rekonstrukce obecní knihovny. Dne 19. července 2016 byla podepsaná SOD s firmou Roman Parolek 
na výrobu a montáž nábytku v částce 135.012Kč vč. DPH, termín dodání do 30. září 2016. 
 
Harmonogram prací 

1) Do 1.8.2016 vyklidit knihovnu – přestěhování do míst.č.3 – odpovídá Květa Krejčí – splněno 
2) Po 1.8.2016 nastupují elektrikáři (Jar. Bednář) – kompletní výměna elektroinstalace (nové 

kabely, světla, vypínače atd.) – odpovídá starosta obce 
3) Od 15.8.2016 – opravy poškozených omítek, malování, nátěry radiátorů, příprava podkladu 

pro pokládku PVC podlahy - odpovídá starosta obce 
4) Po 1.9.2016 – podlaháři – vyrovnání podlahy a pokládka linolea - odpovídá starosta obce 
5) Po 15.9.2016 – montáž nového nábytku - odpovídá starosta obce 

 
Zastupitelstvo obce posoudilo dvě nabídky podlahářských firem.( firma ANATIS s.r.o a firma  
KOBERCE BOSKOVICE s.r.o.) 
 
 

Usnesení č. 9: 

Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje zhotovitelem nové podlahy v knihovně KD firmu KOBERCE 

BOSKOVICE s.r.o., dle cenové nabídky v částce 48.279Kč včetně DPH. 

 

Hlasování:     6 - pro,      0 - proti,      0 - se zdržel hlasování 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 
výběrové řízení – kancelář starosty. Starosta obce dále informoval o rozpracované studii nové 

kanceláře starosty. V současnosti probíhá zapracování připomínek ( rozhlasová ústředna, barva 

nábytku) do architektonické studie, následovat bude zpracování položek pro výběrové řízení – 

odpovídá starosta obce 

Zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení – termín do 1.9.2016 - odpovídá starosta  

Navržení členové výběrové komise : Roman Mikula – předseda komise, Pavla Vítová – člen komise, 

Jan Pulec – člen komise. 
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Usnesení č. 10: 

Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje výběrovou komisi pro výběr zhotovitele nábytku na akci 

„kancelář starosty“ ve složení:  Roman Mikula – předseda komise, Pavla Vítová – člen komise, Jan 

Pulec – člen komise. 

 

Hlasování:     6 - pro,      0 - proti,      0 - se zdržel hlasování 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 

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

bar KD – zastupitelka paní Radka Šebelová představila přítomným druhou přepracovanou variantu 

řešení nábytku v interiéru baru v KD. Realizovat se bude nábytek bar + kuchyň, upřesnit umístění 

výčepu – odpovídá Radka Šebelová 

Zastupitelé se dohodli na následujícím: 

- Vybrána byla „rovná“ varianta baru. Výčep na pivo bude v baru. Kuchyně v KD –návrh doplnit 

o horní skříňky, zapracovat myčku nádobí, bude instalovaná dvojitá digestoř, fritéza, varná 

deska a roleta na výdejní okénko. 

- Zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení – termín do 1.10.2016 - odpovídá 

místostarosta Jiří Páral 

- Navržení členové výběrové komise : Jiří Páral– předseda komise, Radka Šebelová– člen 

komise, Miloslav Kučka – člen komise. 

 

Usnesení č. 11: 

Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje výběrovou komisi pro výběr zhotovitele nábytku na akci  

„BAR a kuchyň KD“ ve složení: Jiří Páral– předseda komise, Radka Šebelová– člen komise, Miloslav 

Kučka – člen komise. 

 

Hlasování:     6 - pro,      0 - proti,      0 - se zdržel hlasování 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 

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

stavební práce – výstavba nových chodníků (Vaculka, lesní stezka) 

Starosta obce zopakoval přítomným souvislosti spojené s plánovanou výstavbou nových chodníků 

v místní části Vaculka. Po dohodě zastupitelů a na základě připomínek paní Marty Sklenářové byly 

zpracovány dvě varianty budoucího chodníku. Starosta obce znovu připomenul oba dopisy, ve 

kterých se paní Sklenářová k plánovanému chodníku vyjadřuje a zopakoval odpověď starosty obce na 

tyto dopisy. Zpracovány byly dvě varianty řešení výstavby chodníku, kdy varianta č.1 řeší situaci 

uceleným chodníkem podél stávající asfaltové komunikace i kolem nemovitosti paní Sklenářové,  
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varianta č.2 je navržena s přerušením chodníků přes pozemky, které jsou ve vlastnictví paní 

Sklenářové. 

Zastupitelstvo bylo prostřednictvím starosty informováno o trase inženýrských sítí a o vydání 

kolaudačního souhlasu v roce 2008. Starosta dále seznámil přítomné s odpovědí paní Marty 

Sklenářové ze dne 28.6.2016 na výběr varianty trasy chodníku, ve které se vyjadřuje – citace „ Se 

zaslaným projektem chodníku, jeho částí u nás, nemohu souhlasit“ 

 

Usnesení č. 12: 

Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje variantu č.2 ( bez chodníku na nemovitostech ve vlastnictví 

paní Marty Sklenářové) a pověřuje starostu zadáním zpracování projektové dokumentace a vyřízením 

stavebního povolení. 

 

Hlasování:     5 - pro,      0 - proti,      1 - se zdržel hlasování (JaPu) 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 

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

Starosta obce dále informoval přítomné o jednání s vlastníkem pozemků na kterých povede budoucí 

chodník. Jedná se o parcely p.č. 857/5, p.č. 857/6 a p.č. 857/7 v k.ú. Sebranice u Boskovic. Celková 

výměra 3 pozemků je 105m2, ústní dohoda s majitelem pozemků panem Řehořem – cena pozemku  

1Kč – podrobnosti zapracuje právník. 

 

Usnesení č. 13: 

Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje záměr koupě pozemků p.č. 857/5, p.č. 857/6 a p.č. 857/7 v 

k.ú. Sebranice u Boskovic. 

 

Hlasování:     6 - pro,      0 - proti,      0 - se zdržel hlasování  
Usnesení č. 13 bylo schváleno 

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

 

Starosta obce předložil zastupitelům zpracovaný nákres navrhované trasy plánované lesní stezky. 

Zastupitelé měli možnost seznámení s podrobnostmi a následovat bude vlastní zpracování projektové 

dokumentace nutné pro vydání stavebního povolení. 

Starosta obce dále seznámil přítomné s možností financování celé akce – zapojení do dotačního 

titulu. Jedná se o dotační titul IROP (1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy). Přítomní byli 

starostou obce informováni o podrobnostech a termínech tohoto dotačního titulu. 
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Usnesení č. 14: 

Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje zapojení do dotačního titulu IROP, 1.2  zvýšení podílu 

udržitelných forem dopravy a pověřuje starostu zadáním zpracování projektové dokumentace a 

vyřízením stavebního povolení. 

 

Hlasování:     6 - pro,      0 - proti,      0 - se zdržel hlasování  
Usnesení č. 14 bylo schváleno 

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

oprava chodníků hřbitov 

Starosta obce dále předložil přítomným podrobné vyúčtování nákladů na investiční akci – oprava 

chodníku na hřbitově. Rekonstruováno bylo cca 180m2 v celkové částce cca 194.000Kč. 

rekonstrukce zastávka IDS 

Starosta obce zopakoval dříve projednávané podrobnosti připravované obměny autobusové zastávky 

u KD. Přítomní byli informováni o komunikaci s již dříve vybraným výrobcem firmou Stokláska a 

projednána byla konkrétní cenová nabídka. Starosta předložil k projednání variantu s vypískovaným 

znakem obce na skleněných částech zastávky, nicméně tato varianta bude z finančních důvodů 

nerealizována.  

 

Usnesení č. 15: 

Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje nákup prosklené autobusové zastávky od firmy Svatopluk 

Stokláska za cenu 77.450Kč bez DPH. 

 

Hlasování:     6 - pro,      0 - proti,      0 - se zdržel hlasování  
Usnesení č. 15 bylo schváleno 

 

6. VODA – informace o vyúčtování vodného, náklady vodovod, rekonstrukce části 

vodovodu 

 

Starosta obce informoval o pozitivním vývoji financování oprav vodovodní infrastruktury v letošním 

roce. Dle informací VAS Boskovice a.s. jsme k letošnímu 30. červnu v zisku cca 220.000Kč, v případě, 

že nás nepostihne nějaká vážnější závada, lze předpokládat, že se ke konci kalendářního roku bude 

doúčtováno dodatečné nájemné. 

Starosta obce seznámil přítomné a zopakoval vybrané části Plánu financování obnovy vodovodu. 

Zdůraznil nutnost zpětných finančních investic do vodovodu, a to z důvodu udržování dobrého stavu 

vodohospodářské infrastruktury. Jedná se o paralelní náklady, které nesouvisejí s náklady na provoz a 

opravy. 
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Starosta dále informoval o jednání týkající se výměny páteřního vedení hlavního řadu vodovodu na 

návsi. V této části obce je uloženo jedno z nejstarších vedení, které je nutné vyměnit. V současné 

chvíli probíhají přípravné práce a zpracovává se projektová dokumentace. 

 

7. Projednání finančních limitů pro nákupy zboží a služeb starosta, místostarosta 

 

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh na stanovení limitů pro nákupy zboží a služeb pro 

starostu a místostarostu obce. Tyto limity jsou navrženy s přihlédnutím k minulému období a slouží 

k možnosti uvolnění finančních prostředků k úhradě závazků mezi jednotlivými zasedáními 

zastupitelstva obce. Starostou obce byl navržen limit - starosta obce 100.000Kč bez DPH, 

místostarosta 5.000Kč bez DPH. Po krátké diskusi bylo navrženo limit pro místostarostu zvýšit na 

10.000Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 16: 

Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje finanční limity pro nákupy zboží a služeb, starosta obce ve 

výši 100.000Kč bez DPH, místostarosta obce ve výši 10.000Kč bez DPH. 

 

Hlasování:     5 - pro,      0 - proti,      1 - se zdržel hlasování (JiPá) 
Usnesení č. 16 bylo schváleno 

 

 

8. Informace les – těžba dřeva, organizace Rozloučení s prázdninami 

 

Informace  - těžba dřeva - příspěvek Jiří Páral 

Informace  - organizace Rozloučení s prázdninami - příspěvek Radka Šebelová 

 

Usnesení č. 17: 

Zastupitelstvo obce Sebranice schvaluje příspěvek na akci pro děti pořádanou obcí Sebranice – 

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI ve výši 15.000Kč 

 

Hlasování:     6 - pro,      0 - proti,      0 - se zdržel hlasování  
Usnesení č. 17 bylo schváleno 
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9. Rozpočtové opatření č. 4/2016 

Účetní obce paní Vítová informovala přítomné o jednotlivých položkách rozpočtového opatření, které 

je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 18 : 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 

Hlasování:     6 - pro,      0 - proti,      0 - se zdržel hlasování 
Usnesení č. 18 bylo schváleno 

 

 

10. Diskuse, různé 

místostarosta obce – informace k čištění potoka – náklady na čištění v úseku od horního konce 

k mostu činí: 13.085Kč brigádníci, 6.890Kč p. Šumský (odvezeno 25tun nánosů). Příspěvek na čištění 

potoka od Povodí Moravy – 20.000Kč. Pouť – úsek od č.p.25 po č.p.1 – vyčistit. 

 

starosta obce – poděkoval pořadatelům (členům SDH) za uspořádání závodů TFA. Soutěž byla 

organizačně zvládnuta na špičkové úrovni a zařadila se jednoznačně mezi nejlepší sportovně 

společenské akce pořádané v Sebranicích. 

- poděkování místostarostovi obce za vyčištěné úseky potoka Sebránku 

 

pan L. Prachař – lesní stezka – navrhuje prodloužení navrhované trasy lesní stezky až za nemovitost p. 

Vinklera 

 

 

Zapsal:   Roman Mikula  …...….................................. 

 

Zápis ověřili:  Miloslav Kučka  ….......................................... 

 

   Radka Šebelová  ............................................. 
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                                                  starosta obce:  Roman Mikula  

 

                                                

Starosta obce poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání obecního zastupitelstva v 21.45 hodin. 

 

 

 


