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Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného 

dne 5. 2. 2014 v zasedací místnosti OÚ 

 
 

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

Přítomno bylo 9 členů ZO 

Jednání zahájila a řídila starostka obce Silvie Pospíšilová 

Zapisovatel: pí. Renata Březinová 

Ověřovatelé: p. František Kukučka, p. Zdeněk Šenovský 

Host: pan Jiří Šmotek 

 

Program:  

1) Schválení programu + docházka + usnášeníschopnost  

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 

3) Seznámení s výsledky inventur 

4) Nabídka na odkoupení lesních pozemků 

5) Žádost o souhlas k opravě obecního pozemku  

6) Žádost o ořez nebo pokácení vzrostlého kaštanu 

7) Jubilanti  

8) Nové odměňování ZO 

9) 4. rozpočtové opatření 

10) Návrhy na fungování bazénu 

11) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

12) Diskuse 

13) Doplnění: a) vrácení hudebního kanálu na kabelovou televizi 

                 b) Schválení Rozvojového strategického dokumentu obce Sehradice 

 

ad 1) 

Program byl schválen včetně jeho doplnění. 

Hlasování: souhlas 9 členů 

Usnesení č. 01/01/5.02.2014 

ZO schvaluje program zasedání včetně jeho doplnění. 

 

ad 2)  

Starostka určila ověřovateli pana Františka Kukučku a pana Zdeňka Šenovského. 

Zapisovatelka paní Renata Březinová. 

Hlasování: souhlas 9 členů 

Usnesení č. 01/02/5.02.2014 

ZO schvaluje určené ověřovatele a zapisovatelku. 

 

ad 3) 

S výsledky inventur seznámil zastupitele pan Jiří Šmotek, předseda inventarizační komise.  

Hlasování: souhlas 9 členů 

Usnesení č. 01/03/5.02.2014 

ZO schvaluje výsledky inventur. 

 

ad 4) 

Starostka seznámila zastupitele s nabídkou odkupu lesních pozemků. 20 000 m2 pozemků je 

po těžbě s náletovými dřevinami – tady je navrhovaná cena 3,-/m2, 25 588 m2 je borovicový 

les, stáří 70 let, cena 10,- Kč/m2. ZO schválilo koupi v případě, že po sestavení rozpočtu na 
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rok 2014 budou po uhrazení všech plánovaných investic ještě volné finance. Koupě by 

probíhala na splátky.  

Hlasování: souhlas 9 členů 

Usnesení č. 01/04/5.02.2014  

ZO schválilo záměr o koupi lesních pozemků. 

 

ad 5) 

Starostka předložila ZO žádost pana Aloise Majzlíka o souhlas k opravě obecního pozemku 

před vjezdem do jeho garáže. Jedná se o cca 8 m2. Opravu by si provedl na své náklady a ve 

své režii. 

Hlasování: souhlas 9 členů 

Usnesení č. 01/05/5.02.2014 

ZO uděluje souhlas s opravou obecního pozemku před garáží pana Aloise Majzlíka. 

 

ad 6) 

Starostka předložila ZO žádost pana Jana Machů, která se týkala ořezu, případně pokácení 

vzrostlého kaštanu sousedícího s jeho pozemkem. Bylo navrženo zavolat odborníka, který by 

posoudil zdravotní stav stromu. Pokud bude dobrý, ještě v době vegetačního klidu se nechá 

udělat zdravotní ořez. 

Hlasování: souhlas 9 členů 

Usnesení č. 01/06/5.02.2014 

ZO schválilo objednání posudku na zdravotní stav kaštanu. Podle výsledku se strom buď 

pokácí, nebo se provede zdravotní ořez. 

 

ad 7) 

Návrh na přání jubilantům: 60, 70, 80, 85, 90 a od 90 každý rok. 

Hlasování: souhlas 9 členů 

Usnesení č. 01/07/5.02.2014  

ZO schvaluje blahopřání jubilantům ve stejném režimu jako v předchozích letech. 

 

ad 8) 

Starostka seznámila zastupitele s Nařízením vlády č. 459/2013 Sb. s účinností od 1. 1. 2014 o 

odměnách za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev. Pan František Kukučka 

navrhl hlasovat o tom, aby se odměny nezvyšovaly, ale zůstaly stejné jako doposud. 

Hlasování: souhlas 9 členů 

Usnesení č. 01/08/5.02.2014 

ZO schválilo odměny pro neuvolněné zastupitele nezvyšovat. 

 

ad 9) 

Místostarostka seznámila ZO se 4. rozpočtovým opatřením. Příloha je nedílnou součástí 

tohoto zápisu. 

Hlasování: souhlas 9 členů 

Usnesení č. 01/09/5.02.2014 

ZO schválilo 4. rozpočtové opatření. 

 

ad 10) 

ZO pověřilo starostku, aby zjistila v Újezdě, jak mají nastavené smlouvy pro brigádníky na 

bazéně, způsob odměňování brigádníků, kdo má hmotnou odpovědnost, apod. 

Hlasování: souhlas 9 členů 

Usnesení č. 01/10/5.02.2014 
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ZO pověřilo starostku pro získání informací ohledně fungování bazénu v Újezdě. 

 

ad 11) 

Spolek Lungta podal na OÚ Sehradice žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka 

pro Tibet“. Jedná se o vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2014, kdy si prostřednictvím této 

kampaně občané připomenou 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci jejich země.  

Hlasování: souhlas 7 členů, proti 1, zdržel se 1 

Usnesení č. 01/11/5.02.2014 

ZO schválilo připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.   

 

ad 12) 

Diskuse: bez připomínek 

 

ad 13) 

a) Byla podána žádost na vrácení hudebního kanálu na kabelovou televizi. ZO pověřilo 

starostku, aby záležitost projednala s panem Majzlíkem, který se o provoz RKT stará. 

            Hlasování: souhlas 9 členů 

            Usnesení č. 01/13a/5.02.2014 

            ZO pověřilo starostku k projednání vrácení hudebního kanálu na RKT. 

b) Starostka vyzvala ZO k diskusi ohledně Rozvojového strategického dokumentu obce 

Sehradice na období 2014-2018. ZO nemá ke znění dokumentu připomínky. 

Hlasování: souhlas 9 členů 

Usnesení č. 01/13b/5.02.2014 

ZO schválilo Rozvojový strategický dokument obce Sehradice na období 2014-2018. 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

pan Zdeněk Šenovský                                                      ………………………………….. 

 

                                  

pan František Kukučka                                                    ………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    starostka                                                                                          místostarostka 

 

 

 

Vyvěšeno:  


