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Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného 

dne 15. 4. 2014 v zasedací místnosti OÚ 

 
 

Jednání bylo zahájeno v 17 hod., ukončeno v 19 hod. 

Přítomno bylo 7 členů ZO 

Omluveni: p. Daniel Žáček, p. Ladislav Řehák 

Jednání zahájila a řídila starostka obce Silvie Pospíšilová 

Zapisovatel: pí. Renata Březinová 

Ověřovatelé: p. Milan Kovář, p. Tomáš Rak 

Host: pan Vojtěch Hofschneider 

 

Program:  

1) Schválení programu + docházka + usnášeníschopnost  

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 

3) Schválení výsledků hospodaření ZŠ za rok 2013 

4) Výběr kapely na vánoční koncert 

5) Nová strategie pro Luhačovské Zálesí 

6) Žádost ZD Olšava na odprodej pozemků 

7) Traktor 

8) Informace o bazénu 

9) Zábavně sportovní den 

10) Diskuse  

11) Doplnění: žádost SDH Sehradice o schválení sídla č.p. 64 

12) Smlouva a dodatek č. 1 se společností EKO-KOM 

13) Kabelová televize 

 

ad 1) 

Program byl schválen včetně jeho doplnění. 

Hlasování: souhlas 7 členů 

Usnesení č. 03/01/15.04.2014 

ZO schvaluje program zasedání včetně jeho doplnění. 

 

ad 2)  

Starostka určila ověřovateli pana Milana Kováře a pana Tomáše Raka. Zapisovatelka paní 

Renata Březinová. 

Hlasování: souhlas 7 členů 

Usnesení č. 03/02/15.04.2014 

ZO schvaluje určené ověřovatele a zapisovatelku. 

 

ad 3) 

Místostarostka Renata Březinová seznámila zastupitele s výsledkem hospodaření ZŠ 

Sehradice za rok 2013 a účetní uzávěrkou. ZO schvaluje výsledek hospodaření, účetní 

uzávěrku a schvaluje převedení zisku 85.460,18,- do rezervního fondu. ZO nezjistilo, že by 

účetní uzávěrka neposkytla v rozsahu přeložený podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 

220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

Hlasování: souhlas 7 členů 

Usnesení č. 03/03/15.04.2014 

ZO schválilo hospodaření školy za rok 2013, účetní uzávěrku a převedení zisku do rezervního 

fondu. 
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ad 4) 

Starostka seznámila zastupitele s nabídkou interpretů na vánoční koncert. Po oslovení 

několika umělců se rozhodovalo mezi kapelou Hradišťan a Lenkou Filipovou. Hradišťan má 

v listopadu i prosinci plné termíny, proto by vystoupil až na novoročním koncertu 23. 1. 2015.  

Hlasování: pro Hradišťan: souhlas 6 členů, proti: 1 člen 

Usnesení č. 03/04/15.04.2014  

ZO schválilo novoroční koncert kapely Hradišťan. 

 

ad 5) 

Starostka předložila ZO novou strategii pro Luhačovské Zálesí na období 2014 – 2020. 

Jelikož jsou Sehradice součástí MAS Luhačovské Zálesí, je nezbytné, aby strategii schválilo 

ZO. 

Hlasování: souhlas 7 členů 

Usnesení č. 03/05/15.04.2014 

ZO schválilo zařazení správního území obce Sehradice do územní působnosti Integrované 

strategie území MAS Luhačovské Zálesí na období 2014-2020, realizované Luhačovským 

Zálesím, o.p.s. 

 

ad 6) 

Vedení ZD Olšava předložilo ZO žádost o odkup části obecního pozemku z důvodu výstavby 

nového seníku. Vzhledem k tomu, že majitelé sousedních parcel své pozemky odmítli prodat, 

záměr se neuskuteční. 

ZO vzalo informaci na vědomí. 

 

ad 7) 

Starostka seznámila ZO s možností čerpání dotace na traktor. Spoluúčast obce by byla jen 

10% z uznatelných nákladů. 

Hlasování: souhlas 7 členů 

Usnesení č. 03/07/15.04.2014  

ZO schvaluje vypracování žádosti o dotaci na traktor. 

 

ad 8) 

Starostka informovala ZO o průběhu prací v areálu bazénu. Na začátku května nastoupí firma 

GHC Invest, která provede rekonstrukci strojovny. 

ZO vzalo informaci na vědomí. 

 

ad 9) 

Pan Vojtěch Hofschneider předložil návrh soutěží na sportovně zábavný den, který se 

uskuteční 28. 6. Obec na tuto akci zajistí ozvučení, hudbu, občerstvení a ceny do soutěží. 

Starostka zajistí balónkového klauna a akce bude spojena s dětským dnem. 

ZO vzalo informace na vědomí. 

 

ad 10) 

Diskuse: bez připomínek 
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ad 11) 

Sbor dobrovolných hasičů Sehradice požádal ZO o přihlášení na adresu OÚ Sehradice č.p.64. 

Hlasování: souhlas 7 členů 

Usnesení č. 03/11/15.04.2014 

ZO schválilo přihlášení SDH Sehradice na adresu Sehradice 64. 

 

ad 12) 

Z důvodu platnosti nového občanského zákoníku je nutné uzavřít novou smlouvu se 

společností EKO-KOM o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Se zněním 

smlouvy a dodatku č. 1 starostka seznámila ZO. 

Hlasování: souhlas 7 členů 

Usnesení č. 03/12/15.04.2014 

ZO schválilo smlouvu i dodatek č. 1 se společností EKO-KOM. 

 

ad 13) 

Po výměně programů Markíza a Barrandov za hudební kanály se ozvala spousta 

nespokojených občanů kvůli Markíze. Vzhledem k tomu, že řada majitelů nemovitostí 

zažádala v letošním roce o odpojení kabelové televize, ale poplatky na provoz jsou stejné, 

bylo navrženo zrušit nejdražší program Spektrum a Markízu vrátit zpět. 

Hlasování: souhlas 7 členů 

Usnesení č. 03/13/15.04.2014   

ZO schválilo zrušení programu Spektrum. 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

pan Milan Kovář                                                             ………………………………….. 

 

                                  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    starostka                                                                                          místostarostka 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  


