Zápis 04/2018
ze schůze veřejného zasedání zastupitelstva Obce Sedlec konané dne 10. září 2018
v zasedací místnosti OÚ Sedlec
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni zastupitelé: Ing. Jaroslav Houba, p. Stanislav Šindelář, p. Roman Slabší, p. Karla Schusterová, p. Josef
Vondrášek, p. Fux Pavel, p. Vondrášek Martin
Ostatní přítomní dle prezenční listiny.

Starosta Ing. Jaroslav Houba zahájil schůzi a přivítal přítomné. Zastupitelstvo schválilo ověřovatele zápisu
p. Martina Vondráška a p. Josefa Vondráška a zapisovatelku p. Moniku Žáčkovou.
Starosta seznámil přítomné s programem schůze:
1) Příprava oslavy 100 let státnosti a 150 let vysvěcení kostele Sedlec sv. Jana Nepomuckého ve
dnech 28.9. a 30.9.2018
2) Příprava investic pro revitalizaci ZŠ Strýčice.
3) Plán investic na rok 2019 - 2023
4) Různé
Program schůze byl jednomyslně schválen.

1. Starosta informoval zastupitele o přípravě oslav 100 let státnosti a 150 let vysvěcení kostela v Sedlci sv.
Jana Nepomuckého ve dnech 28.9. a 30.9.2018. Program oslav je zveřejněn ve všech našich obcích a
veřejných médiích. Organizace byla projednána se všemi spolky, které se budou podílet na organizaci.
Předběžné a již odsouhlasené náklady na oslavu jsou:
Výroba bronzového zvonu – dodavatel Umělecké zvonařštví Dytrychová s.r.o.
282 898,-- Kč
Technické vybavení a elektrický pohon zvonu – dodavatel Rostislav Bouchal
170 103,--Kč
Reklamní plocha – dodavatel 4 les-advertising s.r.o
12 221,-- Kč
Vysílání spotu v rádiu – dodavatel Media Club
12 182,04 Kč
Vstupenky – dodavatel Bar Strore.cz
1 059,--Kč
Kapela Spirituál Kvintet
50 000,-- Kč
Kapela Netolická Pětka
10 000,-- Kč
Kapela Milenium
12 000,-- Kč
Moderátor
8 000,--Kč
Pronájem kostela
5 000,--Kč
Pojištění akce
2 000,--Kč
Zvonky porcelán
14 300,-- Kč
Výroba a instalace pamětní desky
21 000,--Kč
Televize+fotoreportáž
45 000,--Kč
Stromy 5x
25 000,--Kč
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Program akce tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu. V 10:00 sázení stromů ve všech obcích.

2. Starosta informoval zastupitele o připravených investicích pro revitalizaci ZŠ Strýčice.
Kanalizace a čistírna Strýčice- vysoutěžená cena a doprovodné náklady cca 22 mil. Kč
Vodovod Strýčice projektovaná cena 4 mil. Kč
Oprava střechy a podkroví hlavní budovy, projektovaná cena cca 16 mil. Kč
Předpoklad vlastního dofinancování SO Dehtář je asi 10 mil.Kč
SO Dehtář je definitivně od 1.9.2018 zřizovatelem ZŠ Strýčice.
Obec Sedlec má v SO Dehtář 25% podíl.
O financování vlastního podílu investic SO bude rozhodnuto na příštím zasedání svazku. Vlastní podíl
Investic bude schvalovat zastupitelstvo Obce Sedlec na příštím zasedání zastupitelstva.

3.

Místostarosta informoval zastupitele o plánu investic pro rok 2019 – 2023. Plán připravených investic na
příští volební období tvoří přílohu č.2. tohoto zápisu.

4. Různé
a) Starosta informoval zastupitele o zajištění lékařské péče v Sedlci. Je vedeno jednání s firmou
„Všeobecný lékař“ o obsazení ordinace v DPS Sedlec.
b) Účetní obce seznámila zastupitelstvo s rozpočtovými změnami č. 8,9 které schválil starosta. Tato
opatření tvoří přílohu č. 3. tohoto zápisu. Dále účetní seznámila zastupitelstvo s rozpočtovými
změnami č. 10, které bylo schváleno všemi hlasy a toto opatření tvoří přílohu č. 4. tohoto zápisu
c) Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy Směnnou smlouvu mezi obcí Sedlec a paní Divišovou Karlou. Obec
Sedlec získá touto směnou pozemek par.č. 414/16 (35m2) k.ú. Malé Chrášťany a paní Divišová získá
pozemek par.č. 277/7 (39m2) k.ú. Malé Chrášťany. Směnná smlouva je nutná ke kolaudaci nové silnice
Malé Chrášťany - ČOV.
d) Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy Kupní smlouvu s panem Brožkou poz. č. 420/6 k.ú. Malé Chrášťany
za cenu 7 500,--Kč. Kupní smlouva je nutná ke kolaudaci nové silnice Malé Chrášťany – ČOV.
e) Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy Projektovou dokumentaci na opravu dešťové kanalizace v L.Lhotě
u bývalého mlýna a Sládků za cenu 73 447 ,--Kč včetně DPH.
f)

Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,--Kč do
veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci
Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, č.j.:
KUZL 60663/2018.

g) Územní plán Obce Sedlec byl jednomyslně schválen na minulém zastupitelstvu a nabyl právní účinnosti
dne 31.7.2018. . Pracovní svazek je k dispozici na OÚ Sedlec. Registrační list Územní plán Sedlec tvoří
přílohu č. 5 .tohoto zápisu.
h) Na žádost zastupitelů bude zveřejněn plán honů na rok 2018 od mysliveckého sdružení Kubata pro
informaci všech občanů. Zodpovídá zastupitel pan Vondrášek Josef.

Části zápisu vztahující se k dispozici s obecním majetkem jsou „usnesením“ zastupitelstva Obce Sedlec, a to
na základě jednomyslného schválení členy zastupitelstva

Zapsala: Žáčková

Starosta: Ing. Houba

Ověřovatelé: p. Vondrášek Josef
p. Vondrášek Martin

