Zápis z 11. zasedání
Zastupitelstva Městyse Sepekov

Místo konání:
Datum konání:
Čas zahájení
jednání:
Přítomno:
12 členů
Omluveni:
Ověřovatelé
zápisu:
Zapisovatel:

Sál Kulturního centra Sepekov
24. června 2020 od 1800 hod
18.02 hod.
Ing. Bambuškarová Pavlína, Ing. Lukeš David, Hejna Zbyněk, Ing.
Céza Luboš, Kotalíková Romana, Mácha Pavel, Sedláček Stanislav,
Šimeček Petr, Ing. Vaniš Luboš, Ing. Cihlář Jiří, Cihlář Miloslav,
Vácha Milan
Filipín Martin, Bc. Lukeš Jaroslav, Gröger Jiří
Miloslav Cihlář, Zbyněk Hejna
Ivana Šťastná

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Kontrola usnesení č. 10/2020
Účetní závěrka Městyse Sepekov za rok 2019
Závěrečný účet Městyse Sepekov za rok 2019
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sepekov - Stavební úpravy areálu ZŠ a
MŠ - část rekonstrukce sociálního zařízení MŠ“
Rozpočtová změna č. 5/2020
Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1077/20
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v
roce 2020, číslo SDO/OREG/128/20
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v
roce 2020, číslo SDO/OREG/112/20
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030057856/002
Diskuze
Závěr

JEDNÁNÍ
1. Zahájení
11. zasedání zastupitelstva městyse zahájila starostka městyse, přivítala přítomné.
Předsedající určila ověřovatelem zápisu Miloslava Cihláře a Zbyňka Hejnu, zapisovatelkou určila
Ivanu Šťastnou.
Předsedající nechala schválit navržený program jednání.
Starostka vyzvala přítomné zastupitele, zda mají nějaký doplňující bod do programu jednání,
protože nikdo z přítomných zastupitelů nevznesl žádný doplňující bod do programu jednání,
nechala starostka hlasovat o schválení programu jednání.
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Přijaté usnesení č. 181/2020:
ZM schvaluje navržený program jednání Zastupitelstva Městyse Sepekov č. 11/2020.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se
2. Kontrola usnesení č. 10/2020
Zápis z jednání ZM č. 10/2020 je součástí přílohy materiálu k jednání.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 182/2020:
ZM bere na vědomí zápis z jednání Zastupitelstva městyse Sepekov č. 10/2020.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se
3. Zpráva o činnosti rady obce, zprávy členů rady městyse v oblasti svěřených gescí
Zápisy ze zasedání Rady Městyse Sepekov č. 39- 40/2020 nebyly čtené, byly součástí přílohy
k materiálu pro jednání.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k zápisů z jednání Rady Městyse Sepekov nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 183/2020:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Městyse Sepekov a zápisy z jednání rady městyse č.
39 - 40/2020.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Člen rady městyse Pavel Mácha podal informaci o záležitostech spadajících k místní části Líšnice:
- byl vybrán nový herní prvek na dětské hřiště;
- sestavili návrh dotazníku k vyjádření o zájem o napojení na vodovod;
- aktuálně je v řešení zatékání do budovy č.p. 67 (pohostinství).
Starostka informovala, že herní prvek na dětské hřiště, který vybral osadní výbor, je objednán.
Předpokládaný termín dodání začátek srpna. Ostatní záležitosti jsou v řešení, dotazník ještě
upravíme a rozdáme občanům. Opravu objektu č.p. 67 objednáme po předložení cenové
kalkulace.
Člen rady městyse Ing. David Lukeš podal informaci o záležitostech spadajících do gesce veřejné
zakázky a správa majetku obce. Sdělil, že připravil návrh ke zpracování studie proveditelnosti
vybudování vodovodu a kanalizace v místní části Líšnice. Přes prázdniny bude projednán se
stavebním výborem, abychom v září mohli zadat veřejnou zakázku na technické řešení. V roce
2021 bychom mohli začít se zadáním dokumentace. Nejdříve musíme vědět:
- jak dostat vodu do Líšnice a kolik jí bude potřeba;
- jak likvidovat splaškové vody – zda ČOV v Líšnici nebo přivaděč do Sepekova;
- návrh ekonomiky provozu a výstavby;
- oddělit dešťové vody od splašků, jedná se o krátké trasy a byl by nápor na ČOV, může být
zapojena soustava návesních rybníčků.
Diskuze:
Ing. Vaniš Luboš - bude potřeba jednat s občany Líšnice, to musí zajistit osadní výbor;
Ing. Lukeš David – v rámci mé studie jsem pracovně navrhl 4 vrtané sondy a 10 kopaných,
abychom zjistili, zda bude potřeba střílet skálu apod.
Ing. Cihlář Jiří – je připraven průzkum zájmu?
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Mácha Pavel – nyní připravujeme dotazník;
Ing. Lukeš David – z Milevska mám zkušenost, že zájem dopředu lidé málokdy deklarují, ale
jakmile je u nich rozkopáno, tak projeví zájem také;
starostka – zástupci firmy, která se zabývá dotacemi na tyto typy staveb, sdělili, že uzavírají
s lidmi předem závaznou smlouvu, kde je deklarována i právní vymahatelnost z důvodu, že by obec
nesplnila pak podmínky dotace.
Člen rady Romana Kotalíková podala informaci o činnosti kulturního výboru:
- od 11. srpna 2020 otevře restauraci nový provozovatel, který byl také přítomen na
jednání kulturního výboru;
- 15. srpna od 17.00 hodin se bude konat tradiční Muzika pod kaštanem ve stejném
duchu jako dříve;
- poutě jsou zatím naplánovány;
- další plánované akce budou řešeny dle aktuální situace vývoje pandemie COVID 19.
Přijaté usnesení č. 184/2020:
ZM bere na vědomí zprávy členů rady městyse o činnosti ve svěřených gescích.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se
4. Účetní závěrka Městyse Sepekov za rok 2019
Důvodová zpráva:
Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 220/2013
Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek má
městys povinnost schvalovat účetní závěrku.
Výňatek z vyhlášky č. 220/2013 Sb.
§5
Podklady pro schvalování účetní závěrky se rozumí zejména
a) schvalovaná účetní závěrka,
b) zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované
auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěních
při výkonu veřejnosprávní kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jsou-li tyto
dokumenty v souladu s jinými právními předpisy vypracovány,
c) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny
skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční zpráva interního
auditu, a to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným
právním předpisem,
d) inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem
podle § 4 a
e) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem.
§6
Schválení účetní závěrky
(1) Pokud schvalující orgán na základě předložených nebo vyžádaných podkladů nezjistí, že
schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, tuto účetní závěrku schválí.
(2) Schvalující orgán schválí účetní závěrku i v případě, že na základě předložených nebo vyžádaných
podkladů zjistí, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu posuzovaných požadavků podle
§ 4 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky v souvislosti se
skutečnostmi obsaženými v účetní závěrce následujícího účetního období.
(3) Souvislost se skutečnostmi obsaženými v účetní závěrce následujícího účetního období lze prokázat
též tím, že existují průkazné účetní záznamy o opravě chyby účetního období schvalované účetní
závěrky provedené v následujícím účetním období, a to včetně účetních zápisů v příslušných
účetních knihách.

-3-

(4) Schvalující orgán nemůže schválit pouze část účetní závěrky.
§7
Neschválení účetní závěrky
(1) Pokud schvalující orgán na základě předložených nebo vyžádaných podkladů zjistí, že schvalovaná
účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných požadavků podle § 4 věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, a to ani v souvislosti se skutečnostmi
obsaženými v účetní závěrce následujícího účetního období, neschválí tuto účetní závěrku.
(2) Schvalující orgán neschválí účetní závěrku též v případě, že mu nebyly předloženy veškeré
významné podklady podle § 5 nebo podklady, které si vyžádal.
(3) Zápis o neschválení účetní závěrky obsahuje popis skutečností, pro které nebyla účetní závěrka
schválena, odůvodnění tohoto neschválení s důrazem na skutečnosti vyjmenované v § 4 a lhůtu k
odstranění zjištěných vad.
(4) Schvalující orgán nemůže neschválit pouze část účetní závěrky.
Podklady účetní závěrky Městyse Sepekov byly součástí přílohy materiálu k jednání a
závěrečného účtu Městyse Sepekov zveřejněného na elektronické úřední desce na odkazu

https://www.sepekov.eu/urad-2/uredni-deska/navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2019264.html?kshowback= v době od 1.6.2020 do 24.6.2020.
Podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní
závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni.

Starostka vyzvala přítomné zastupitele, zda mají k projednávanému bodu dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 185/2020:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov na základě předložených nebo vyžádaných podkladů zjistilo, že
schvalovaná účetní závěrka Městyse Sepekov za rok 2019 poskytuje v rozsahu skutečností
posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., v platném znění věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a tímto schvaluje účetní závěrku Městyse
Sepekov za rok 2019.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se
5. Závěrečný účet Městyse Sepekov za rok 2019
Důvodová zpráva:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění m.j.
stanoví:
§ 17
Závěrečný účet
(1) Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku
a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.
(2) V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění
podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích,
včetně tvorby a použití peněžních fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné
zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí a jimi zřízených
nebo založených právnických osob.
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(3) Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům
krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.
+)
(4) Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za
uplynulý kalendářní rok. 11) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis. 11b)
(5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho
projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.
(6) Územní samosprávný celek zveřejní návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření 21) na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů
přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku
10). Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který
obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek
druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
Zveřejnění musí trvat až do schválení závěrečného účtu. Připomínky k návrhu závěrečného účtu
mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené
při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
(7) Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí
opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám,
které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.
(8) Územní samosprávný celek zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení 10) a současně
oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do
jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení závěrečného účtu za
následující rozpočtový rok.
Auditorská společnost AUDIT TOPOL s.r.o. provedla dne 21. 11. 2019 a dokončení v době
od 15. do 19.5.2020 přezkoumání hospodaření městyse Sepekov za rok 2019 se závěrem, že
při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2019 nebyly zjištěny žádné chyby
a nedostatky.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 byla součástí závěrečného účtu a byla
zveřejněna na elektronické úřední desce https://www.sepekov.eu/urad-2/uredni-deska/navrhzaverecneho-uctu-za-rok-2019-264.html?kshowback=.
Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední i elektronické desce Úřadu Městyse Sepekov v době od
01.06.2020 do doby jednání tohoto zastupitelstva.

Starostka vyzvala přítomné zastupitele, zda mají k projednávanému bodu dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 186/2020:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov projednalo a schvaluje Závěrečný účet Městyse Sepekov za rok
2019 a souhlasí s celoročním hospodařením Městyse Sepekov za rok 2019, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se
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6. Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sepekov - Stavební úpravy areálu ZŠ
a MŠ - část rekonstrukce sociálního zařízení MŠ“
Ministerstvo financí ČR, Odbor 12 – Financování územních rozpočtů zaslalo sdělení o poskytnutí
dotace z Programu 298 22, na základě výzvy VPS-228-2-2020 Podpora rozvoje a obnovy
materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.
Žádosti na projekt „Sepekov - Stavební úpravy areálu ZŠ a MŠ - část
rekonstrukce sociálního zařízení MŠ“ poskytovatel dotace vyhovuje v plném rozsahu a byla
zařazena do státního rozpočtu pro rok 2020. Realizace projektu musí být ukončena do 12/2020.
Celkové rozpočtované náklady akce:
z toho:

1 697 666,05 Kč

Náklady přípravy a zabezpečení výstavby:
Náklady řízení přípravy a realizace akce:
Technický dozor:
Náklady na projektovou dokumentaci:
Náklady stavební nebo technologické části stavby:
Náklady strojů a zařízení:
Jiné nestavební náklady:
Státní dotace žádaná z programu:
Vlastní zdroje účastníka programu:

50 000,00 Kč
25 410,00 Kč
37 933,50 Kč
1 584 322,55 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1 527 898,00 Kč
169 768,05 Kč

Diskuze:
starostka - vzhledem k nezájmu vedení školy o rekonstrukci sociálních zařízení v MŠ ,
kterou jsme jako zřizovatel opakovaně deklarovali, jsme sami požádali o
dotaci na poslední chvíli.
Poděkovala Ing. Vanišovi za zpracování projektu v tak krátké době, aby mohly
být splněny podmínky pro podání žádosti o dotaci;
Sedláček Stanislav – co znamená stavební úpravy areálu ZŠ a MŠ;
starostka – jedná se o projekt, který byl zpracován a připraven ještě v době, kdy jste byl
starostou a z něj se nyní bude realizovat jedna část;
Ing. Vaniš Luboš – čerpáme z předchozího stavebního povolení, které vždy prodloužíme a
použijeme pouze část dle poskytovatele dotace.
Přijaté usnesení č. 187/2020:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov schvaluje zadání a provedení výběrového řízení
zhotovitele díla „Sepekov - Stavební úpravy areálu ZŠ a MŠ - část rekonstrukce
zařízení MŠ“ externí odborné firmě, která zpracovávala žádost o dotaci na tuto
pověřuje následně radu městyse schválením zhotovitele na podkladě vyhodnocení
nabídek uzavřením smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se

na výběr
sociálního
akci. ZM
podaných

7. Rozpočtová změna č. 5/2020
Návrh rozpočtové změny řeší financování realizace projektu „Sepekov - Stavební úpravy areálu
ZŠ a MŠ - část rekonstrukce sociálního zařízení MŠ“.
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Návrh rozpočtové změny č. 5/2020:

Starostka vyzvala přítomné zastupitele, zda mají k projednávanému bodu dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 188/2020:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2020 dle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se
8. Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1077/20
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace Jihočeského kraje maximálně ve výši 10 tis. Kč
z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví v opatření č.2 – Drobná sakrální
architektura, na realizaci projektu „Kříž – Zálší u Sepekova“.
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Minimální povinná finanční spoluúčast žadatele je 50,44 % z celkových uznatelných výdajů
projektu, který je stanoven dle předpokladu na částku 10 177,56 Kč.

Starostka vyzvala přítomné zastupitele, zda mají k projednávanému bodu dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 189/2020:
ZM schvaluje uzavření smlouvy SDO/OEZI/1077/20, reg.č. 457-02-09/20 mezi Jihočeským
krajem na straně poskytovatele dotace a Městysem Sepekov na straně příjemce dotace, kdy
předmětem smlouvy je poskytnutí dotace maximálně ve výši 10 tis. Kč z dotačního programu
Jihočeského kraje Kulturní dědictví v opatření č.2 – Drobná sakrální architektura, na realizaci
projektu „Kříž – Zálší u Sepekova“ a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se
9. Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
v roce 2020, číslo SDO/OREG/128/20
Městys Sepekov požádal v prosinci 2019 o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
v roce 2020.
Jihočeský kraj schválil poskytnutí dotace a zaslal smlouvu o jejím poskytnutí ke schválení a
podpisu.
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace Jihočeského kraje ve výši 250 tis. Kč z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 na realizaci projektu „Stavební úpravy budovy
radnice č.p. 174 – oprava fasády“. Dotace musí činit max. 60 % z celkových uznatelných výdajů
akce.

Starostka vyzvala přítomné zastupitele, zda mají k projednávanému bodu dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 190/2020:
ZM schvaluje uzavření smlouvy SDO/OREG/128/20 mezi Jihočeským krajem na straně
poskytovatele dotace a Městysem Sepekov na straně příjemce dotace, kdy předmětem smlouvy
je poskytnutí dotace Jihočeského kraje ve výši 250 tis. Kč z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2020 na realizaci projektu „Stavební úpravy budovy radnice č.p. 174
– oprava fasády“ a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se
10. Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
v roce 2019, č. SDO/OREG/112/20
Městys Sepekov požádal v prosinci 2019 o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
v roce 2020.
Jihočeský kraj schválil poskytnutí dotace a zaslal smlouvu o jejím poskytnutí ke schválení a
podpisu.
Výňatek některých ustanovení ze smlouvy.

1. Účelem neinvestiční dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci „Dotace na úroky z
úvěru na financování akce Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Sepekov" (dále jen
„akce").
2. Příjemce je povinen užít peněžní prostředky dotace k účelu uvedenému v čl. III. odst. 1 této
smlouvy a pouze za podmínek uvedených v Pravidlech Programu obnovy venkova Jihočeského

-8-

kraje v roce 2020 (dále jen „pravidla"), Zásadách Jihočeského kraje pro poskytování veřejné
finanční podpory a v žádosti evidenční číslo 10960 (dále jen „žádost"). Dotace nesmí být použita
k jinému účelu.
3. Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám,
pokud nejde o úhrady spojené s realizací akce, na kterou byly poskytnuty.

4. Dotace je poskytována k užití v období od 1. 1.2020 do 31. 12. 2020 v souladu s pravidly a

podléhá vyúčtování a finančnímu vypořádání s rozpočtem Jihočeského kraje za rok 2020.
Ukončení akce nejpozději 31. 12. 2019 je rovněž konečným termínem, kdy má být dosaženo účelu
dotace v souladu s pravidly.
IV.
Výše a čerpání dotace
1. Dotace bude poskytnuta jednorázově formou zálohové platby ve výši 30 000 Kč, a to
bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. 170320242/0300 na účet příjemce č. 1078030820217/0100, uvedený v žádosti (nebo upravený dle sdělení po schválení dotace před
uzavřením smlouvy), do 60 dnů po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. K platbě nebude
zasláno avízo.
2. Příjemce je povinen zařadit dotaci do příjmů pod účelovým znakem poskytovatele neinvestiční
dotace (účelový znak 710) a sledovat pod tímto účelovým znakem i jednotlivé realizované výdaje
jejího užití.
3. Příjemce je povinen dodržet procentuální podíl vlastních peněžních prostředků na realizaci akce.
Dotace ve výši 30 000 Kč činí max. 70 % z celkových uznatelných výdajů akce.

Starostka vyzvala přítomné zastupitele, zda mají k projednávanému bodu dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 191/2020:
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2020, č. SDO/OREG/112/20 mezi Městysem Sepekov , IČ 00250091 na
straně příjemce dotace a Jihočeským krajem, IČO 70890650 na straně poskytovatele dotace, kdy
účelem neinvestiční dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci „Dotace na úroky z
úvěru na financování akce Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Sepekov“ a pověřuje
starostku jejím podpisem.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se
11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030057856/002
Firma Marek Machala, Kovářov zastupující firmu E.ON Distribuce, a.s. zaslala návrh smlouvy o
zřízení věcného břemene 1030057856/002 (dále jen „smlouva“).
Předmětem smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od
správního rozhodnutí – tj. nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo vydání
kolaudačního souhlasu, příp. od dokončení – resp. převzetí dokončené stavby s názvem „Sepekov
Zastávka ČD: NN kabelová přípojka“ stranou budoucí oprávněnou, uzavřít smlouvu o zřízení
věcného břemene.
Věcné břemeno bude uzavřeno za účelem umístění distribuční soustavy – kabelu NN na pozemku
parc. č. 216/2, 216/3 v obci a k.ú. Sepekov a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude
právo budoucí oprávněné strany zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na
zatížené nemovitosti – pozemku parc. č. 216/2, 216/3 v obci a k.ú. Sepekov.
Věcné břemeno bude sjednáno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 5 000,- Kč
bez DPH dle schváleného sazebníku úhrad Městyse Sepekov pro zpoplatňování věcných břemen.
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Zákres situace záměru stavby:

Starostka vyzvala přítomné zastupitele, zda mají k projednávanému bodu dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 192/2020:
ZM schvaluje uzavření smlouvy č.: 1030057856/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi Městysem Sepekov na straně povinné a společností E.ON Distribuce, a.s.na straně
oprávněné, kdy předmětem smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran nejpozději do 12
měsíců od správního rozhodnutí – tj. nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo vydání
kolaudačního souhlasu, příp. od dokončení – resp. převzetí dokončené stavby s názvem
„Sepekov Zastávka ČD: NN kabelová přípojka“ stranou budoucí oprávněnou, uzavřít smlouvu
o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude uzavřeno za účelem umístění distribuční
soustavy – kabelu NN na pozemku a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo
budoucí oprávněné strany zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na
zatížené nemovitosti – pozemku parc. č. 216/2, 216/3 v obci a k.ú. Sepekov.
Věcné břemeno bude sjednáno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 5000,- Kč
bez DPH dle schváleného sazebníku úhrad Městyse Sepekov pro zpoplatňování věcných břemen
ZM pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se
12. Diskuze
Sedláček Stanislav (zastupitel) – dotaz co bude s restaurací;
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starostka – jak již informovala Romana Kotalíková ve zprávě o činnosti Výboru pro kulturní
činnost v obci bude restaurace od 11. srpna otevřena;
Cihlář Miloslav (zastupitel) – dotaz na konání poutí;
starostka – vše by mělo zatím proběhnout v běžném režimu klasických poutí pokud nebude platit
v době konání poutí nějaká závazná nařízení Vlády ČR nebo jiných institucí ohledně
zabránění šíření nákazy COVID – 19. Pak nám nezbude nic jiného, než nařízení
respektovat.
13. Závěr
Starostka městyse poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila v 18.29 hodin.

Ing. Pavlína Bambuškarová
starostka

Zbyněk Hejna
ověřovatel zápisu

Miloslav Cihlář
ověřovatel zápisu
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