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Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného 

dne 8. 9. 2014 v zasedací místnosti OÚ 

 

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

Přítomno bylo 8 členů ZO, p. Radek Plášek omluven 

Jednání zahájila a řídila starostka obce Silvie Pospíšilová 

Zapisovatel: pí. Renata Březinová 

Ověřovatelé: p. Daniel Žáček, p. Zdeněk Šenovský 

Host: zástupce TJ Sokol pan Petr Žáček, manželé Zavadilovi  

 

Program:  

1) Schválení programu + docházka + usnášeníschopnost  

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 

3) Prodej části pozemku 2845/1 

4) Pronájem části pozemku 2793 

5) Dořešení stížnosti manželů Zavadilových  

6) Schválení přijetí dotace na zametací vůz  

7) Barva fasády na víceúčelovou budovu 

8) Diskuse  

9) Doplnění: návrh na účast při dražbě lesních pozemků 

10) Pronájem hospody 

11) Žádost o odkup části pozemků 2808 a 196 

 

 

ad 1) 

Program byl schválen včetně jeho doplnění. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 07/01/08.09.2014 

ZO schvaluje program zasedání včetně jeho doplnění. 

 

ad 2)  

Starostka určila ověřovateli pana Daniela Žáčka a pana Zdeňka Šenovského. Zapisovatelka 

paní Renata Březinová. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 07/02/08.09.2014 

ZO schvaluje určené ověřovatele a zapisovatelku. 

 

ad 3) 

Na minulém zasedání ZO schválilo oznámení záměru o prodeji části pozemku p.č. 2845/1 (70 

m2). Manželé Pláškovi pozemek dlouhodobě užívají, mají ho oplocený a až při vyměřování 

zjistili, že tento patří obci Sehradice. Byla navržena cena 35,-/m2.  

Hlasování: souhlas 5 členů, proti 3 členové 

Usnesení č. 07/03/08.09.2014 

ZO schválilo prodej části parcely 2845/1. 

 

ad 4) 

Myslivecké sdružení Sehradice požádalo ZO o dlouhodobý pronájem části pozemku 2793 

(cca 15 m2) v ulici Josefovská pro umístění boudy na uskladnění krmiva pro zvěř. Oznámení 

záměru bylo po dobu zákonem stanovenou umístěno na úřední desce. Byla navržena 

symbolická částka za pronájem 1,-/ rok na dobu neurčitou. 
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Hlasování: souhlas 7 členů, 1 se zdržel 

Usnesení č. 07/04/08.09.2014 

ZO schválilo pronájem části parcely 2793 na umístění boudy pro krmivo. 

 

ad 5) 

Manželé Zavadilovi podali stížnost proti konání soukromých zábav v areálu hřiště a v šatnách 

sokolovny. Častým hlukem, který bývá dlouho do noci, jsou obtěžováni všichni obyvatelé 

domu č.p. 132. Vzhledem k tomu, že akce jsou z velké části po fotbalovém zápase, byl 

přizván na zasedání zástupce TJ Sokol pan Petr Žáček. Ten přislíbil, že soukromé oslavy 

narozenin apod. se v areálu hřiště konat nebudou a posezení po zápase bude končit nejpozději 

ve 22 hodin. 

ZO vzalo informaci na vědomí. 

 

ad 6) 

Starostka seznámila ZO se schválením dotace ze SFŽP na akci Zaprášené Sehradice nebudou 

již nikdy více. ZO finanční podporu na tuto akci přijímá a pověřuje starostku k podpisu 

smlouvy s dodavatelem techniky. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 07/06/08.09.2014 

ZO schválilo přijetí dotace na akci Zaprášené Sehradice nebudou již nikdy více a pověřilo 

starostku k podpisu smlouvy.  

 

ad 7) 

ZO se dohodlo na barvách fasády víceúčelové budovy: KD 5080 N, WC a kuchyň S 5502y, 

OÚ 05024. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 07/07/08.09.2014  

ZO schvaluje barvu fasády na víceúčelové budově OÚ. 

 

ad 8) 

Diskuse: bez připomínek 

 

ad 9) 

Starostka navrhla ZO, aby se obec zúčastnila elektronické dražby dvou lesních pozemků, 

p.č.1626 a 1627, která se uskuteční 2. 10. 2014. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 07/09/08.09.2014 

ZO schvaluje účast na elektronické dražbě pozemků. 

 

ad 10) 

Vzhledem k tomu, že současnému nájemci končí smlouva na pronájem hospody k 31. 12. 

2014, ZO vyhlásí výběrové řízení na pronájem pohostinství a záměr oznámí na úřední desce.  

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 07/10/08.09.2014 

ZO schválilo oznámení záměru o pronájmu pohostinství. 
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ad 11) 

Starostka seznámila ZO s žádostí manželů Zerzanových na odkup části pozemků od obce 

Sehradice. Jedná se o p. č. 2808 (52 m2) a 196 (14 m2). P.č. 196 je uprostřed jejich zahrady, 

52 m2 z p.č. 2808 léta užívají a mají oplocené. ZO schvaluje oznámení záměru o prodeji 

těchto parcel. 

Hlasování: souhlas 8 členů 

Usnesení č. 07/11/08.09.2014 

ZO schválilo oznámení záměru o prodeji parcel. 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

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

 

                                  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Silvie Pospíšilová v.r.                                                                    

                                                                                                        starostka                                                                                           

 

 

 

 

Vyvěšeno:  


