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Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného 

dne 10. 02. 2016 v zasedací místnosti OÚ 

 

Jednání bylo zahájeno v 17.05 h, ukončeno v 18.00 h 

 

Přítomni:  Silvie Pospíšilová, Ing. Alena Kutáčková, Mgr. Ing. Petr Kučera,  

 Ing. Roman Heinz, Zdeněk Šenovský (příchod 17.10 h), Radomil Majzlík, 

Daniel Žáček,  

 Renata Březinová, Ladislav Řehák 

Host: Jiří Šmotek 

Zapisovatel:  Mgr. Ing. Petr Kučera 

Ověřovatelé:  Renata Březinová, Ladislav Řehák 

 

 

Program:  

1) Schválení programu + docházka + usnášeníschopnost  

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů  

3) Výběr zhotovitele na zakázku „Chodník – východ“ 

4) Žádost o vydržení pozemku 

5) 4. rozpočtové opatření 

6) Seznámení s výsledkem inventur (pan Jiří Šmotek) 

7) Přijetí dotace od Zlínského kraje na les 

8) Diskuse 

 

ad 1) 

Starostka seznámila zastupitele s programem včetně jeho doplnění o čtyři body. 

Hlasování: Pro – 8 

Usnesení č. 02/01/10.02.2016 

ZO schvaluje program včetně jeho doplnění. 

 

ad 2) 

Starostka navrhla jako zapisovatele Petra Kučeru a ověřovatele Renatu Březinovou a 

Ladislava Řeháka 

Hlasování: Pro – 8 

Usnesení č. 02/02/10.02.2016 

ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele. 

 

ad 3)  

K podání žádosti o dotaci na nový chodník na horním konci bylo potřeba zvolit případného 

dodavatele stavby. Ze tří nabídek (Elmo a.s., KKS spol. s r.o., Tempori-CZ s.r.o.) byla 

navržena firma s nejnižší nabídkovou cenou – Elmo a.s. – 688 tis. Kč (vč DPH). 

Hlasování: Pro – 9 (příchod Z. Šenovský) 

Usnesení č. 02/03/10.02.2016 

ZO schvaluje výběr případného dodavatele stavby. 

 

ad 4) 

Alena a Pavlína Žáčkovi žádali obec o odkoupení části pozemku mezi jejich domem a 

veřejnou komunikací. Jedná se o úzkou část svahu podél komunikace, pozemek parc. č. 2797. 

Zastupitelstvo navrhuje počkat na digitalizaci katastru, po které se pozná přesný průběh 

hranice parcely. Ten může být jiný než je tomu v současné katastrální mapě. 
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Hlasování: Pro – 9  

Usnesení č. 02/04/10.02.2016 

ZO odložilo žádost až na dobu, kdy bude dokončena digitalizace katastru. 

 

 

ad 5) 

Místostarostka předložila návrh 4. rozpočtového opatření 

Hlasování: Pro – 9  

Usnesení č. 02/05/10.02.2016 

ZO schvaluje rozpočtové opatření. 

 

ad 6) 

Pan Jiří Šmotek seznámil zastupitele s výsledky inventur obecního majetku. 

ZO bere na vědomí. 

 

ad 7) 

Zlínský kraj poskytuje obci Sehradice dotaci ve výši 8.842 Kč. 

Hlasování: Pro – 9  

Usnesení č. 02/07/10.02.2016 

ZO schválilo přijetí dotace.  

 

ad 8) 

V diskusi přednesl Radomil Majzlík zprávu o budoucím vývoji kabelové televize, kdy by 

měly být zrušeny dva programy (analogové) a místo nich bude možné chytit větší množství 

programů v digitální kvalitě. Detailnější informace budou umístěny na obecní infokanál. 

 

ad 9) 

Doplnění: 

a) Je možnost žádat o dotaci na venkovní posezení – tábořiště v lokalitě Březí. Dotace je 

z MZE, ve výši 70 %. Jedná se o vybudování částečně zastřešeného odpočinkového 

objektu a laviček v jeho okolí. 

Hlasování: Pro – 9 

Usnesení č. 02/09a/10.02.2016 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci. 

 

b) Každoročně se mohou lidé připojit k podpoře Tibetu prostřednictvím vyvěšení tibetské 

vlajky. Akce, která se koná již od 90. let, má za cíl nenásilně poukázat na porušování 

lidských práv v Tibetu. Vlajka je vyvěšována vždy 10. března. 

Hlasování: Pro – 9 

Usnesení č. 02/09b/10.02.2016 

ZO schvaluje vyvěšení vlajky. 

 

c) Starostka navrhla připojit se k akci Hodina Země. Obce, firmy nebo jednotliví občané 

se mohou připojit v sobotu 19. března 2016 ve 20:30 tím, že na hodinu vypnou světla 

osvětlující významné památky, štíty firem, hotely nebo vlastní domy. Cílem 

happeningu je věnování více pozornosti ochraně životního prostředí, zejména ochraně 

klimatu. 

Hlasování: Pro - 9 

Usnesení č. 02/09c/10.02.2016 

ZO schvaluje připojení se k akci. 
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d) Základní organizace Českého svazu včelařů Sehradice si požádala o umístění sídla na 

obecním úřadě Sehradice č.p. 64. 

Hlasování: Pro – 9 

Usnesení č. 02/09d/10.02.2016 

ZO schvaluje sídlo Základní organizace Českého svazu včelařů Sehradice na adrese 

Sehradice 64. 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

Renata Březinová   dne: ………………  podpis: ………………….. 

 

                                  

Ladislav Řehák  dne: ………………  podpis: ………………….. 

 

 

 

                                                                                                 

 

                                                                                                          

 

                                                                                                         Silvie Pospíšilová v.r.                                                                    

                                                                                                                starostka                                                                                           

 

 

 

 

Vyvěšeno:  


