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Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného 

dne 31. 1. 2012 v zasedací místnosti OÚ 

 
Jednání bylo zahájeno v 17 hod., ukončeno v 19.45 hod. 

 

Přítomno bylo 8 členů ZO, p. Milan Kovář omluven 

Jednání zahájila a řídila starostka obce Silvie Pospíšilová 

Zapisovatel: pí. Renata Březinová 

Ověřovatelé: p. Daniel Ţáček, p. Tomáš Rak 

Hosté: p. Petr Ţáček, p. Milan Zmeškal, p. Josef Čada 

 

Program:  

1) Schválení programu + docházka + usnášeníschopnost  

2) Schválení rozpočtu na rok 2012 

3) Návrh smlouvy o dílo se společností Elmo a.s. 

4) Návrh na investiční záměry v roce 2012 

5) Seznámení s výsledky kontroly účetnictví TJ Sokol 

6) Diskuse  

Doplnění programu:  
7) Ţádost skupiny Orient o pronájem  

8) Návrh smlouvy o dílo na zpracování územního plánu 

 

ad 1) 

Program byl schválen včetně jeho doplnění. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

 

ad 2)  

S návrhem rozpočtu seznámila zastupitele místostarostka Renata Březinová. Jako hosté 

vystoupili členové TJ Sokol (p. Ţáček, p. Zmeškal, p. Čada), kteří vznesli námitku proti 

návrhu rozpočtu na financování fotbalu v letošním roce. ZO nakonec rozhodlo vyplatit TJ 

Sokol stejnou částku jako loni (tj. 105 tisíc). Rekonstrukce sociálního zařízení v sokolovně, se 

kterou se v rozpočtu počítalo, bude udělána po etapách. ZO schválilo rozpočet na rok 2012.  

Hlasování: souhlas 8 členů 

 

ad 3) 

ZO schválilo SOD se společností Elmo a.s. na rekonstrukci elektroinstalace ve víceúčelové 

budově OÚ. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

 

ad 4) 

ZO schválilo investiční záměry na letošní rok. Rekonstrukce elektroinstalace ve víceúčelové 

budově OÚ, přístřešek na hřišti (pokud bude přidělena dotace), rekonstrukce bývalé budovy 

MŠ. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

 

ad 5) 

S výsledky kontroly účetnictví seznámila ZO místostarostka Renata Březinová. Aţ na malé 

nepřesnosti v dokladech bylo vše v pořádku.  

ZO vzalo na vědomí. 
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ad 6) 

Diskuse: bez připomínek. 

 

ad 7) 

Skupina Orient poţádala zastupitelstvo o pronájem nevyuţitých sklepních prostor pod OÚ ke 

zkouškám kapely. ZO navrhlo pronajmout místnost pouze za spotřebovanou elektriku s tím, 

ţe Orient bude zvučit akce organizované OÚ, v případě samotného hraní bude účinkovat za 

zvýhodněnou cenu. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

 

ad 8) 
ZO schválilo SOD s Urbanistickým střediskem Brno, které bude zpracovávat nový územní plán 
Sehradic. 

 

Ověřovatelé zápisu: pan Daniel Ţáček                         ………………………………….. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvie Pospíšilová                                                                           Renata Březinová 

starostka                                                                                          místostarostka 

 

 

 

Vyvěšeno: 1. 2. 2012 

 

Sňato: 29. 2. 2012 

 


