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Zápis z 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného 

dne 18. 09. 2013 v zasedací místnosti OÚ 

 

 
Jednání bylo zahájeno v 17 hod., ukončeno v 19.30 hod. 

Přítomno bylo 8 členů ZO, jeden omluven 

Jednání zahájila a řídila starostka obce Silvie Pospíšilová 

Zapisovatel: pí. Renata Březinová 

Ověřovatelé: p. Ladislav Řehák, p. Tomáš Rak 

Host: Ing. Marcela Malá 

 

 

Program:  

1) Schválení programu + docházka + usnášeníschopnost  

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 

3) Smlouva se společností E.ON 

4) Navýšení příspěvku na dopravní obslužnost 

5) Vyhodnocení veřejného projednání územního plánu 

6) 2. rozpočtové opatření 

7) Žádost o odkoupení části obecních parcel 

8) Informace o připravovaných akcích 

9) Zkušební výměna programu pro děti 

10) Diskuse  

11) Doplnění: Schválení účetní závěrky za rok 2012 

12) Volby 2013 

13) Nabídka na BOZP 

14) Zateplení budovy OÚ 

15) Nový dodavatel energií 

16) Přijetí dotace na rozhlas 

 

ad 1) 

Program byl schválen včetně jeho doplnění. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 09/01/18.09.2013 

ZO schvaluje program zasedání včetně jeho doplnění. 

 

ad 2)  

Starostka určila ověřovateli pana Ladislava Řeháka a pana Tomáše Raka. Zapisovatelka paní 

Renata Březinová. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 09/02/18.09.2013 

ZO schvaluje určené ověřovatele a zapisovatelku. 

 

ad 3) 

Starostka seznámila zastupitele se smlouvou o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu, která se týká pozemků za koupalištěm. Jedná se o umístění vzdušného kabelového 

vedení NN a betonových sloupů NN na parcele obce Sehradice. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 09/03/18.09.2013 

ZO schvaluje věcné břemeno na obecním pozemku. 
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ad 4) 

Starostka přečetla zastupitelům návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku 

za účelem zajištění dopravní obslužnosti. Zlínský kraj žádá po obci od 1. 1. 2014 navýšení 

částky na občana 85,-, od 1. 1. 2015 pak 100,-. ZO se dohodlo, že částku na rok 2014 schválí 

s tím, že bude po ZL KR požadovat výpočet ztráty na občany v obci Sehradice a výpočet 

ztráty na občana v celém kraji vypočítaných na tuto službu. Vzhledem k tomu, že v příštím 

roce se uskuteční volby do obecních zastupitelstev, přenechá rozhodnutí o platbě na rok 2015 

dalšímu zastupitelstvu. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 09/04/18.09.2013  

ZO schvaluje příspěvek na dopravní obslužnost na rok 2014, a to 85,-/osobu. Bude od kraje 

žádat vyúčtování. Rozhodnutí o příspěvku na rok 2015 přenechá dalšímu zastupitelstvu. 

 

ad 5) 

Pořizovatelka nového územního plánu (ing. Malá) ve spolupráci s určeným zastupitelem 

(starostka obce) vyhodnotila veřejné projednání, které se konalo dne 10. 9. 2013. Z něho 

vzešla připomínka od ing. Zmeškalové. Ta požadovala zapracování své parcely do nového 

územního plánu jako plochu pro individuální bydlení. Lokalita se nachází na hranici katastru 

s Dolní Lhotou, ve svahu, mimo zastavěné území obce. V místě se nachází ochranné pásmo 

silnice, z druhé strany pozemek navazuje na záplavové území. Krajský úřad Zlínského kraje 

vytkl zpracovateli překročení navýšení počtu zastavitelných ploch oproti vypočtené potřebě. 

Z tohoto důvodu nebylo vyhověno řadě žadatelů, kteří měli vhodnější lokality pro zástavbu 

než ing. Zmeškalová. ZO se rozhodlo připomínce nevyhovět. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 09/05/18.09.2013 

ZO zamítlo zapracování parcely ing. Zmeškalové do nového územního plánu. 

 

ad 6) 

Místostarostka seznámila ZO s 2. rozpočtovým opatřením, které je přílohou tohoto zápisu.  

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 09/06/18.09.2013 

ZO schválilo 2. rozpočtové opatření. 

 

ad 7) 

Manželé Idesovi podali na zastupitelstvo žádost o odkoupení části obecních parcel č. 766/1 

(cca 180 m2) a 2807 (cca 80 m2). Části těchto pozemků sousedí s jejich parcelami a manželé 

Idesovi je dlouhodobě užívají. Rádi by toto užívání zlegalizovali. Starostka byla pověřena 

zastupiteli do příštího zasedání oslovit vlastníky parcel sousedících s obecními a zjistit, zda by 

jim prodej nezpůsobil komplikace. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 09/07/18.09.2013  

ZO odkládá projednání žádosti na další zasedání. 

 

ad 8) 

Starostka seznámila ZO s připravovanými akcemi:  

1) 8. 11. 2013 – posezení seniorů 

2) 22. 11. 2013 – vánoční koncert  

3) 29. 11. 2013 – rozsvěcování stromečku + jarmark 

4) 1. 3. 2014 – maškarní pro dospělé 
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ZO vzalo informaci o připravovaných akcích na vědomí. 

 

ad 9) 

Starostka navrhla vyměnit na měsíc program Minimax za dětský kanál Déčko. Pokud by se 

dětem líbil, Minimax by byl zrušený. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 09/09/18.09.2013 

ZO schválilo zkušební výměnu dětského kanálu. 

 

ad 10) 

Diskuse: Pan František Kukučka zpochybnil zařazení lokality SO.3 34 do nového územního 

plánu a navrhl o záměru hlasovat. ZO souhlasí se záměrem jednoho RD v lokalitě Mokré. 

Hlasování: souhlas 7 členů, proti 1 člen 

Usnesení č. 09/10/18.09.2013  

ZO schválilo lokalitu SO.3 34 

 

ad 11) 

Místostarostka seznámila ZO s účetní závěrkou za rok 2012. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 09/11/18.09.2013 

ZO schválilo účetní závěrku za rok 2012 bez výhrad. 

 

ad 12) 

Starostka seznámila ZO s termínem a průběhem říjnových voleb do Parlamentu poslanecké 

sněmovny ČR. ZO schvaluje vymezení jednoho volebního okrsku a stanovuje počet členů 

volební komise 5+1 zapisovatel. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 09/12/18.09.2013 

ZO schvaluje vymezení jednoho volebního okrsku pro volby do Parlamentu poslanecké 

sněmovny ČR a stanovuje počet členů volební komise 5+1 zapisovatel. 

 

ad 13) 

Starostka seznámila ZO s nabídkou na poskytování zákonných povinností zaměstnavatele pro 

bezpečnost práce – BOZP. Vzhledem k tomu, že pracovníci úřadu pravidelně procházejí 

školením, nepovažuje ZO za nutné vynakládat další finance v tomto směru. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 09/13/18.09.2013 

ZO zamítlo nabídku na BOZP. 

 

ad 14)  

V současné době je jedna z posledních možností čerpat dotace na zateplení budov. ZO 

odsouhlasilo aktualizaci projektu a podání žádosti na zateplení budovy OÚ. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 09/14/18.09.2013 

ZO schválilo aktualizaci a podání žádosti projektu na zateplení budovy OÚ. 

 

ad 15) 

Blíží se konec platnosti smlouvy s dodavateli energií. Vzhledem ke špatné komunikaci se 

společností Centropol, která dodává obci Sehradice elektrickou energii, navrhla starostka 

rozvázat smlouvu s tímto dodavatelem. Firma Armex Energy, která dodává plyn, není 
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momentálně schopná snížit cenu oproti jiným. Na doporučení ing. Ulmana ze společnosti 

Terra Group Investment by bylo pro obec výhodné zúčastnit se elektronické aukce. 

Předpokládaná úspora během dvou let trvání smlouvy by byla cca 50 tisíc korun. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 09/15/18.09.2013 

ZO schválilo výpověď firmě Centropol a Armex Energy. Obec se zúčastní elektronické aukce 

energií. 

 

ad 16) 

ZO schválilo přijetí dotace z Programu rozvoje venkova na instalaci bezdrátového rozhlasu ve 

výši 232610,-. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 09/16/18.09.2013 

ZO schválilo přijetí dotace na rozhlas. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

pan Ladislav Řehák                                                       ………………………………….. 

 

                                  

pan Tomáš Rak                                                              ………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvie Pospíšilová v.r.                                                                   Renata Březinová v.r. 

    starostka                                                                                          místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 25. 9. 2013 


