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Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného 

dne 20. 8. 2014 v zasedací místnosti OÚ 

 

Jednání bylo zahájeno v 17 hod., ukončeno v 18.30 hod. 

Přítomno bylo 9 členů ZO 

Jednání zahájila a řídila starostka obce Silvie Pospíšilová 

Zapisovatel: pí. Renata Březinová 

Ověřovatelé: p. Tomáš Rak, p. František Kukučka 

Host: předseda Singulární společnosti Sehradice p. Ladislav Zmeškal 

 

Program:  

1) Schválení programu + docházka + usnášeníschopnost  

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů 

3) Přijetí dotace na rekonstrukci víceúčelového zařízení Sehradice z SFŽP 

4) Žádost o pronájem pozemku MS Sehradice na umístění skladu krmiva 

5) Žádost manželů Pláškových o odkup části pozemku 2845/1 

6) Žádost Singulární společnosti o obnovu obecní cesty p.č. 2779 

7) Stížnost na pořádání akcí v areálu TJ Sokol 

8) Oznámení o koupi pozemků 1384/6, 1377/6, 1377/5, 1373/5, 1373/4, 1361/6, 1361/5, 1361/4, 

1344/2, 2907 

9) 2. rozpočtové opatření 

10) Návrh na nákup vánočních motivů na VO 

11) Požární řád obce 

12) Diskuse  

13) Výběr zhotovitele na rekonstrukci víceúčelového zařízení Sehradice 

14) Nabídka na služby SMS infokanál 

15) Oznámení záměru o prodeji traktoru 

 

ad 1) 

Program byl schválen včetně jeho doplnění. 

Hlasování: souhlas 9 členů 

Usnesení č. 06/01/20.08.2014 

ZO schvaluje program zasedání včetně jeho doplnění. 

 

ad 2)  

Starostka určila ověřovateli pana Františka Kukučku a pana Tomáše Raka. Zapisovatelka paní Renata 

Březinová. 

Hlasování: souhlas 9 členů 

Usnesení č. 06/02/20.08.2014 

ZO schvaluje určené ověřovatele a zapisovatelku. 

 

ad 3) 

Starostka seznámila ZO se schválenou dotací na zateplení víceúčelového zařízení Sehradice ze 

Státního fondu životního prostředí ve výši 3.173.197,-. ZO tuto dotaci přijímá. 

Hlasování: souhlas 9 členů 

Usnesení č. 06/03/20.08.2014 

ZO schválilo přijetí dotace ze SFŽP. 

 

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. 

ZO hlasovalo o schválení záměru pronájmu. 

Hlasování: souhlas 9 členů 

Usnesení č. 06/04/20.08.2014 

ZO schválilo oznámení záměru o pronájmu. 
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ad 5) 

Starostka seznámila ZO s žádostí manželů Pláškových z č.p. 85 o odkup cca 70 m2 parcely č. 2845/1. 

Pozemek dlouhodobě užívají, mají ho oplocený a až při vyměřování zjistili, že tento patří obci 

Sehradice. ZO hlasovalo o oznámení záměru o prodeji. 

Hlasování: souhlas 8 členů, 1 se zdržel 

Usnesení č. 06/05/20.08.2014 

ZO schválilo oznámení záměru na prodeji pozemků. 

 

ad 6) 

Starostka seznámila ZO s žádostí Singulární společnosti Sehradice o obnovení cesty p.č. 2779 

v lokalitě Háj. Stávající cesta vede po pozemku soukromém a majitel brání v jejím užívání. Předseda 

společnosti vysvětlil ZO, že momentální situace jim znemožňuje přístup k lesním pozemkům. ZO se 

dohodlo na vytěžení dřeva v délce cca 150 m tak, aby původní cesta byla opět průjezdná. Termín akce 

bude nejbližší možný dle zajištění techniky a také vhodného počasí. 

Hlasování: souhlas 9 členů 

Usnesení č. 06/06/20.08.2014 

ZO schválilo obnovení cesty p. č. 2779. 

 

ad 7) 

Manželé Zavadilovi podali stížnost na pořádání soukromých a kulturních akcí v areálu fotbalového 

hřiště. Bylo navrženo přizvat na další zasedání obě strany (zástupce TJ Sokol a stěžovatele), kde by 

byla snaha o dosažení kompromisu. 

Hlasování: souhlas 9 členů 

Usnesení č. 06/07/20.08.2014  

ZO schvaluje přizvání obou stran, kterých se stížnost týká, na další zasedání zastupitelstva. 

 

ad 8) 

Po splnění zákonné povinnosti oznámení záměru obce o koupi ZO schválilo koupi pozemků č. 1384/6, 

1377/6, 1377/5, 1373/5, 1373/4, 1361/6, 1361/5, 1361/4, 1344/2, 2907 pro vybudování nového 

chodníku u novostaveb na horním konci za cenu 20,-/m2). Uzavřením smluv pověřilo ZO starostku. 

Hlasování: souhlas 9 členů 

Usnesení č. 06/08/20.08.2014 

ZO schvaluje koupi pozemků č. 1384/6, 1377/6, 1377/5, 1373/5, 1373/4, 1361/6, 1361/5, 1361/4, 

1344/2 a 2907. 

 

ad 9) 

Místostarostka seznámila ZO s druhým rozpočtovým opatřením. Příloha je nedílnou součástí zápisu. 

Hlasování: souhlas 9 členů 

Usnesení č. 06/09/20.08.2014 

ZO schvaluje 2. rozpočtové opatření. 

 

ad 10) 

Starostka představila ZO nabídku firmy Ateliér Maur na nákup vánočních motivů na veřejné osvětlení. 

Nejnižší nabídka na 15 kusů byla 56 tisíc korun, nejvyšší 145 tisíc korun. Jelikož obec ještě do konce 

roku čekají dvě velké investice, ZO se rozhodlo nákup vánočních ozdob odložit. 

Hlasování: souhlas 8 členů, zdržel se 1 člen 

Usnesení č. 06/10/20.08.2014 

ZO zamítlo nákup vánočního osvětlení. 

 

ad 11) 

Starostka seznámila ZO s návrhem požárního řádu. ZO dokument schvaluje. 

Hlasování: souhlas 9 členů 

Usnesení č. 06/11/20.08.2014 

ZO schválilo Požární řád obce Sehradice. 
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ad 12) 

Diskuse: Vzhledem k tomu, že obecní zpravodaj, který bude bilanční, vyjde v polovině září, navrhl 

jeden člen zastupitelstva, aby se zrušila plánovaná veřejná schůze s tím, že všechny informace budou 

právě ve zpravodaji. 

Hlasování: souhlas 3 členové, proti 4, zdrželi se 2 

Usnesení č. 06/12/20.08.2014 

ZO schválilo zrušení veřejné schůze. 

 

ad 13) 

V úterý 19. 8. proběhlo na obecním úřadě v Sehradicích otvírání obálek s nabídkami na zateplení OÚ. 

Do výběrového řízení se přihlásilo šest firem, přičemž nejnižší a zároveň nejvýhodnější nabídka byla 

od společnosti Fasády Zlín s.r.o. Tuto firmu doporučila hodnotící komise zastupitelstvu ke schválení. 

Hlasování: souhlas 9 členů 

Usnesení č. 06/13/20.08.2014 

ZO schválilo jako zpracovatele zakázky zateplení víceúčelového zařízení firmu Fasády Zlín s.r.o. 

 

ad 14) 

Starostka seznámila ZO s nabídkou společnosti SMS InfoKanál na zasílání informačních sms zpráv 

občanům, kteří o tuto službu projeví zájem. ZO se usneslo nechat toto rozhodnutí na nové volební 

období. 

Hlasování: souhlas 9 členů 

Usnesení č. 06/14/20.08.2014 

ZO zamítlo nabídku na zasílání sms zpráv občanům. 

 

ad 15) 

Vzhledem k tomu, že byla schválena dotace na pořízení nového traktoru, ZO se rozhodlo starý traktor 

prodat. Nejnižší cena je 229.900,-, přičemž techniku dostane zájemce s nejvyšší nabídkou. 

Hlasování: souhlas 9 členů 

Usnesení č. 06/15/20.08.2014 

ZO schválilo oznámení záměru o prodeji starého traktoru. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

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

 

                                  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Silvie Pospíšilová v.r.                                                                    

                                                                                                        starostka                                                                                           
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Vyvěšeno:  


