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Zápis z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného 

dne 25. 6. 2014 v zasedací místnosti OÚ 
 

Jednání bylo zahájeno v 17 hod., ukončeno v 18.30 hod. 

Přítomno bylo 8 členů ZO 

Omluvena: pí. Renata Březinová 

Jednání zahájila a řídila starostka obce Silvie Pospíšilová 

Zapisovatel: pí. Silvie Pospíšilová 

Ověřovatelé: p. Daniel Žáček, p. Radek Plášek 

 

Program:  

1) Schválení programu + docházka + usnášeníschopnost  

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 

3) Schválení účetní závěrky obce Sehradice za rok 2013 

4) Schválení účetní závěrky ZŠ Sehradice za rok 2013 

5) Oznámení o záměru vykoupení pozemků pro chodník na horním konci 

6) Smlouva o poskytnutí příspěvku na realizaci projektu kompostování 

7) Smlouva o výpůjčce kompostérů 

8) Diskuse  

9) Doplnění: Smlouva o finanční podpoře ZK festivalu MS 

10) Podmínky pronájmu areálu koupaliště na oslavy 

11) Příspěvek na dopravní obslužnost na rok 2015 

12) Žádost o povolení napojení na IS – Kovaříková 

13) Info o vyúčtování festivalu 

14) Smlouva o výpůjčce – stánky 

15) Dodatek smlouvy – Moderní turistická infrastruktura (panel) 

16) Jubilanti  

 

 

 

ad 1) 

Program byl schválen včetně jeho doplnění. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 05/01/25.06.2014 

ZO schvaluje program zasedání včetně jeho doplnění. 

 

ad 2)  

Starostka určila ověřovateli pana Daniela Žáčka a pana Radka Pláška. Zapisovatelka Silvie 

Pospíšilová. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 05/02/25.06.2014 

ZO schvaluje určené ověřovatele a zapisovatelku. 

 

ad 3) 

Starostka seznámila ZO s účetní závěrkou za rok 2013. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 05/03/25.06.2014 

ZO schválilo účetní závěrku za rok 2013 bez výhrad. 
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ad 4) 

Starostka seznámila ZO s účetní závěrkou ZŠ Sehradice za rok 2013. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 05/04/25.06.2014 

ZO schválilo účetní závěrku ZŠ Sehradice za rok 2013 bez výhrad. 

 

ad 5) 

Starostka seznámila ZO se záměrem výkupu pozemků pro výstavbu chodníku na horním 

konci směrem na Slopné. Seznam a výměra parcel je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 05/05/25.06.2014 

ZO schválilo oznámení záměru na koupi pozemků. 

 

ad 6) 

Starostka seznámila ZO s podmínkami smlouvy o poskytnutí příspěvku na realizaci projektu 

„Pokračujeme v kompostování na Luhačovském Zálesí – 3. etapa.“ Výše příspěvku činí 

27.113,-.  

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 05/06/25.06.2014 

ZO schválilo poskytnutí příspěvku na realizaci projektu „Pokračujeme v kompostování na 

Luhačovském Zálesí – 3. etapa.“ 

 

ad 7) 

Starostka seznámila ZO s podmínkami Smlouvy o výpůjčce na projekt „Pokračujeme 

v kompostování na Luhačovském Zálesí – 3. etapa.“ Jedná se o výpůjčku 2 kusů 600 l a 95 

kusů 900 l kompostérů do roku 2019, kdy nádoby přejdou do vlastnictví obce a následně 

občanů. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 05/07/25.06.2014  

ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce. 

 

ad 8) 

Diskuse: bez připomínek 

 

ad 9) 

Starostka seznámila ZO s podmínkami Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 

Fondu kultury Zlínského kraje číslo: D/1220/2014/KUL na Festival dechových hudeb 

Maňasovy Sehradice 2014. ZO smlouvu schvaluje a dotaci ve výši 17.200,- přijímá.  

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 05/09/25.06.2014 

ZO schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje. 

 

ad 10) 

ZO řešilo, za jakých podmínek pronajímat areál koupaliště na různé oslavy. Po rozpravě byla 

navržena paušální částka 300,-. 

Hlasování: souhlas 5 členů, proti 3 členové 

Usnesení č. 05/10/25.06.2014 

ZO schvaluje paušální částku 300,- za pronájem areálu koupaliště.  
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ad 11) 

Starostka se v měsíci červnu zúčastnila jednání na krajském úřadě ve Zlíně, které se týkalo 

navýšení příspěvku na dopravní obslužnost v roce 2015. ZO už na svém dřívějším zasedání 

schválilo příspěvek na rok 2014 85,-/osobu, rok 2015 s navrženou částkou 100,-/osobu 

odmítlo řešit s tím, že v říjnu se budou konat komunální volby. Toto rozhodnutí chtělo nechat 

na novém zastupitelstvu. Krajský úřad tento termín nemohl akceptovat z důvodu toho, že už 

v srpnu 2014 se nakrývá rozpočet pro rok 2015 a v rozpočtu je položka i na dopravní 

obslužnost. Proto krajský úřad vyvolal jednání s obcemi, které neschválily příspěvek na rok 

2015. Krajský úřad garantuje, že ceny za dopravní obslužnost se nebudou navyšovat až do 

roku 2017, kdy dojde k nové veřejné soutěži. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 05/11/25.06.2014 

ZO schválilo příspěvek na dopravní obslužnost od roku 2015 ve výši 100,-/osobu. 

 

ad 12) 

Starostka seznámila ZO s žádostí slečny Martiny Kovaříkové o povolení zvláštního užívání 

místní komunikace a umístění inženýrských sítí z důvodu stavby rodinného domu. ZO 

pověřuje starostku k sepsání smlouvy s žadatelkou, která bude za standartních podmínek. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 05/12/25.06.2014 

ZO schválilo žádost o umístění IS a zvláštního užívání MK. 

 

ad 13) 

Starostka seznámila ZO s informací o vyúčtování festivalu Maňasovy Sehradice. Přestože 

byla účast výborná (500 platících), po odečtení nákladů za kapely, ozvučení, moderátora, 

občerstvení, mobilní WC, nájmu stanu, apod. je výsledek letošního ročníku -5519,-. 

ZO vzalo informaci na vědomí. 

 

ad 14) 

Starostka seznámila ZO se Smlouvou o výpůjčce a spolupráci při realizaci projektu „S radostí 

na akce“. Smlouva bude uzavřená mezi Mikroregionem Luhačovské Zálesí a Obcí Sehradice. 

Jedná je o výpůjčku 10 kusů prodejních stánků, které budou využity především při vánočním 

jarmarku. 31. 12. 2019 přejde vybavení do majetku obce. Obec se zavazuje předfinancovat 

akci ve výši 49.370,- + spolufinancování ve výši 18.130,-, přičemž Mikroregion se zavazuje, 

že vratka příspěvku ve prospěch vypůjčitele proběhne nejpozději do 30 dnů od připsání dotace 

na jeho účet, nejpozději však do 31. 12. 2014. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 05/14/25.06.2014 

ZO schválilo Smlouvou o výpůjčce a spolupráci při realizaci projektu „S radostí na akce“. 

 

ad 15)  

Starostka seznámila ZO s dodatkem č. 2 smlouvy o výpůjčce a spolupráci při realizaci 

projektu „Modernizace turistické infrastruktury v území Bílých Karpat“ mezi Mikroregionem 

Luhačovské Zálesí a Obcí Sehradice. Investiční příspěvek a bezúročná půjčka byla obcí 

poskytnuta mikroregionu v roce 2013 s předpokladem vrácení v 1. polovině roku 2014. 

Vzhledem k prodlení v rámci administrace projektu muselo být přistoupeno k dodatku, který 

aktualizuje termín vrácení půjčky v 2. polovině roku 2014. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 05/15/25.06.2014 
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ZO schválilo dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce a spolupráci při realizaci projektu 

„Modernizace turistické infrastruktury v území Bílých Karpat“ 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

pan Radek Plášek                                                          ………………………………….. 

 

                                  

pan Daniel Žáček                                                          ………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Silvie Pospíšilová v.r.                                                                    

                                                                                                        starostka                                                                                           

 

 

 

 

Vyvěšeno:  


