Zápis z 14. zasedání
Zastupitelstva Městyse Sepekov

Místo konání:
Datum konání:
Čas zahájení
jednání:

Sál Kulturního centra Sepekov
16. prosince 2020 od 1800 hod
18.03 hod.

Přítomno:
10 členů

Ing. Lukeš David, Filipín Martin, Bc. Lukeš Jaroslav, Gröger Jiří,
Hejna Zbyněk, Ing. Céza Luboš, Mácha Pavel, Sedláček Stanislav, Ing.
Vaniš Luboš,

Omluveni:

Ing. Bambuškarová Pavlína, Cihlář Miloslav, Kotalíková Romana,
Šimeček Petr, Vácha Milan

Ověřovatelé
zápisu:
Zapisovatel:

Ing. Cihlář Jiří, Ing. Vaniš Luboš
Hejnová Alena

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

11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení
Revokace usnesení č. 215/2020
Kontrola usnesení ZM č. 13/2020
Zpráva o činnosti rady obce, zprávy členů rady městyse v oblasti svěřených gescí
Zpráva o činnosti výborů
Žádost o schválení výjimky z počtu žáků Základní školy v Sepekově pro školní rok 20202021
Schválení návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Sepekov na rok 2021
Projednání návrhu a schválení rozpočtu Městyse Sepekov na rok 2021
Pověření rady k městyse ke schválení poslední rozpočtové změny v roce 2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Schválení ceny vodného pro rok 2021
Schválení stočného od odečtového roku 2020
Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PI-014330063098/001
Diskuze
Závěr

JEDNÁNÍ
1. Zahájení
14. zasedání zastupitelstva městyse zahájil místostarosta městyse, přivítal přítomné.
Předsedající určil ověřovatelem zápisu Ing. Jiřího Cihláře a Ing. Luboše Vaniše, zapisovatelkou
určil Alenu Hejnovou.
Předsedající nechal schválit navržený program jednání.
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Místostarosta vyzval přítomné zastupitele, zda mají nějaký doplňující bod do programu jednání,
protože nikdo z přítomných zastupitelů nevznesl žádný doplňující bod do programu jednání,
nechal hlasovat o schválení programu jednání
Přijaté usnesení č. 216/2020:
ZM schvaluje navržený program jednání Zastupitelstva Městyse Sepekov č. 14/2020.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
2. Revokace usnesení č. 215/2020
ZM přijalo na svém 13. zasedání konaném dne 13.10.2020 usnesení č. 215/2020 ve znění:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov
1. schvaluje záměr zřízení fondu obnovy infrastruktury;
2. schvaluje věcný návrh Pravidel tvorby a čerpání fondu;
3. ukládá finančnímu výboru, účetní a starostce městyse zpracování a předložení Pravidel
tvorby a čerpání fondu obnovy infrastruktury pro schválení zastupitelstvem s termínem
zavedení od 1.1.2021;
4. v souladu s Pravidly tvorby a čerpání fondu obnovy infrastruktury ukládá a schvaluje
zanést odpovídající finanční plnění do návrhu rozpočtu na rok 2021 na odvod plnění do
tohoto fondu.
Na podkladě písemného doporučení krajského úřadu zaslaného účetní městyse je vhodnější zřídit
fond až po odsouhlasení konkrétní výše částky pro počáteční vklad, založení zvláštního účtu, o
čemž rozhodne zastupitelstvo.
Zároveň musí zřízení fondu korespondovat s návrhem střednědobého výhledu obce a rozpočtem.
Vše by muselo být pro zřízení fondu od 1.1.2021 již zapracováno do rozpočtu i střednědobého
výhledu. Krajský úřad doporučil v případě, že zastupitelstvo neschválilo výši částky počátečního
vkladu (Na elektronickou žádost odeslanou všem členům finančního výboru zaslal jeho předseda
vyjádření, že podle návrhu pravidel fondu by se mělo jednat o poměrnou část z prodeje
plynofikace Sepekova. Bohužel jak bylo zřejmé ze zaslaného návrhu smlouvy firmou E.ON, který
byl přílohou materiálu k 10. jednání zastupitelstva konaném 26.5.2020, nebyla kupní cena nijak
rozdělena na část Sepekov a Líšnice. Tudíž tuto poměrnou částku za Sepekov nelze podle smlouvy
stanovit.).
De zaslaného vyjádření KÚ je nutné, aby zastupitelstvo schválilo konkrétní částku s vazbou na
rozpočet a střednědobý výhled. Fondy jsou zvlášť sledovanou a vykazovanou položkou
v účetnictví a tím i těchto dokumentech. Finanční výbor prostřednictvím svého předsedy zaslal do
doby zpracování materiálu k jednání vyjádření ve znění, že se podnětem na stanovení výše vkladu
bude zabývat.
Diskuze:
Ing. Lukeš David - souhlasí s návrhem zřízení fondu od 1.7.2021; auditor je se záměrem
seznámen ; jako navrhovatel bude záležitost sledovat.
Přijaté usnesení č. 217/2020:
ZM ruší usnesení č. 215/2020 přijaté na 13. zasedání konaném dne 13.10.2020.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Přijaté usnesení č. 218/2020:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov:
1. schvaluje záměr zřízení fondu obnovy infrastruktury od 1.7.2021;
2. schvaluje založení zvláštního účtu pro fond obnovy infrastruktury od 1.7.2021;
3. ukládá finančnímu výboru, účetní a starostce městyse zpracování a předložení návrhu
Pravidel tvorby a čerpání fondu obnovy infrastruktury pro schválení zastupitelstvem v termínu
pro zřízení fondu od 1.7.2021;
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Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
3. Kontrola usnesení č. 13/2020
Zápis z jednání ZM č. 13/2020 byl součástí přílohy materiálu k jednání.
Místostarosta vyzval přítomné, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 219/2020:
ZM bere na vědomí zápis z jednání Zastupitelstva městyse Sepekov č. 13/2020.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
4. Zpráva o činnosti rady obce, zprávy členů rady městyse v oblasti svěřených gescí
Zápisy ze zasedání Rady Městyse Sepekov č. 46-48/2020 byly součástí přílohy k materiálu pro
jednání.
Místostarosta vyzval přítomné, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky.
Diskuze:
Sedláček Stanislav, zastupitel – reaguje na provedenou protipovodňovou prohlídku toku
Milevského potoka; hladina Tovaryše se při jeho opravě po povodních nezvedla a nesouhlasí
s námitkami pana Svatopluka Vaněčka, že se zvedla hladina rybníka Tovaryše; připomínka, že
část pod hrází rybníka Chobot zarůstá stromy a otázkou je, zda se bude těžit popadané dřevo
v toku potoka;
Hejna Zbyněk, místostarosta – popadané stromy, které překáží toku by mělo odstranit Povodí .
Členové rady městyse podají informaci o činnosti ve svěřených gescích:
Pavel Mácha - záležitosti spadající k místní části Líšnice
- záležitost průzkumu zájmu o vodovod v Líšnici byla projednána na minulém zasedání. Nic jiného
není k řešení.
Ing. David Lukeš - veřejné zakázky a správa majetku obce
- u zpracování Studie proveditelnosti sítí v Líšnici není žádný posun.
Romana Kotalíková - školství, sport, kultura, bytové a sociální záležitosti
Z důvodu omluvené nepřítomnosti informace nebyly podány.
Přijaté usnesení č. 220/2020:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Městyse Sepekov a zápisy z jednání rady městyse č.
46 – 48/2020.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Přijaté usnesení č. 221/2020:
ZM bere na vědomí zprávy členů rady městyse o činnosti ve svěřených gescích.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
5. Zpráva o činnosti výborů
5.1. Zpráva o činnosti finančního výboru
S činností finančního výboru seznámil předseda výboru Bc. Jaroslav Lukeš, který přečetl
zprávu ve znění:
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Finanční výbor se na žádost starostky městyse zabýval výší podílu z prodeje plynovodu, který
má být vložen do fondu obnovy infrastruktury. V návrhu pravidel tvorby fondu je deklarováno,
že výše vkladu odpovídá podílu Sepekova na částce z prodeje plynovodu.
1) FV vychází z předpokladu, že plnění smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 1.7.2019 přílohou č.1
(kupní smlouva) již proběhlo, finanční prostředky jsou k dispozici a to v konkrétní smluvní
částce 14.638.890 Kč bez DPH.
2)
a)
b)
c)

Podíl Sepekova na této částce lze předpokládat v několika variantách:
Podle katastrální mapy určit délku STL potrubí na konkrétní obec
Podle počtu obyvatel
Podle poměru uzavřených věcných břemen
FV předkládá zastupitelstvu ke zvážení výpočet podle poměru uzavřených věcných břemen.
Při diskuzi o tomto parametru došlo ke shodě, FV jej pokládá za vyvážený.
Poměr podílu Sepekova vůči Líšnici je 4:1
Podíl Líšnice zůstane v souladu s věcným návrhem fondu obnovy infrastruktury v rozpočtu
městyse jako investiční záloha pro výstavbu vodovodu a kanalizace v místní části Líšnice.
Je vypočten následovně:
Podíl z prodané částky STL
Podíl věcných břemen
Celkem Líšnice

3.659.722 Kč
252.000 Kč
3.911.722 Kč

Sepekov:
Podíl z prodané částky STL
Podíl z pronájmu STL
Podíl z věcných břemen
Prodej akcií České spořitelny
Sepekov celkem

10.979.168 Kč
3.500.000 Kč
836.600 Kč
2.000.000 Kč
17.315.768 Kč

FV navrhuje vložit do fondu obnovy infrastruktury částku 17 milionů Kč.
Dále FV projednal návrh rozpočtu městyse Sepekova na rok 2021 a doporučuje jej
zastupitelstvu k přijetí.
Dne 14.12.2020 v 16:30 hod. proběhla kontrola pokladny na úřadu městyse se závěrem, že
vše bylo v naprostém pořádku.
Přijaté usnesení č. 222/2020:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
5.2. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
S činností kontrolního výboru seznámí předseda výboru Ing. Luboš Céza, který informoval, že
kontrolní výbor na svém jednání projednal:
1) kontrolu plnění usnesení z jednání ZM č. 12/2020 a č. 13/2020 se závěrem bez připomínek;
2) zřízení Fondu obnovy infrastruktury – kontrolní výbor podporuje zřízení od 1.7.2021;
3) vznesl dotaz, zda je stanoven pracovník, který odpovídá za kulturní centrum?
Odpověď místostarosty – není žádný, běžné provozní problémy řeší pan Petr Šimeček s ním.
Pan Vostřák pomáhá při zajišťování chodu plynového kotle a vzduchotechniky.
4) vznesl dotaz, zda je stanoveno nájemné v pohostinství a zda je pronajatá kavárna?
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Odpověď místostarosty – do konce roku je restaurace pronajata za symbolickou cenu. Jsme
rádi, že restaurace funguje a že se podařilo sehnat vynikajícího kuchaře, za kterým jezdí i lidé
z okolí.
Kavárna je pronajata od 1.11.2020 firmě BATHMAKER, s.r.o. jako sklad . Je smluvně
stanovena měsíční platba nájemného.
5) vznesl připomínku, že od domu č.p. 182 k objektům ZOD (kravínům) jsou zanesené stoky je nutno je vyčistit;
6) vznesl připomínku na nedostatečnou úpravu cest od zemědělců.
Přijaté usnesení č. 223/2020:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Céza)
5.3. Zpráva o činnosti osadního výboru
S činností osadního výboru seznámil předseda výboru Pavel Mácha, který poukazoval na
přiorávané cesty.
Přijaté usnesení č. 224/2020:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti osadního výboru.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Mácha)
5.4. Zpráva o činnosti výboru pro stavební činnost v obci

S činností výboru pro stavební činnost v obci seznámil předseda výboru Ing. Luboš
Vaniš, který informoval o:
•
dokončení akce opravy fasády radnice včetně výměny dveří,
•
dokončení rekonstrukce toalet v MŠ,

na oba projekty byly poskytnuty dotační tituly.

•
dokončení záměru na opravu schodiště a opěrné zdi u Hotelu U Smržů – v příštím roce
2021, využití dotace,
•
vyřešení parkovací plochy před radnicí – je nutné eliminovat dlouhodobé využití
parkovacích míst .
Diskuze:
Ing. Lukeš David, zastupitel – návrh řešení je parkovací místa časově omezit;
Bc. Lukeš Jaroslav, zastupitel - pochvala všem , kdo se podíleli na rekonstrukci radnice
Přijaté usnesení č. 225/2020:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro stavební činnost v obci.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Vaniš)
5.5. Zpráva o činnosti výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život
S činností výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život seznámí předseda výboru.
Přijaté usnesení č. 226/2020:
ZM bere na vědomí nepodání zprávy o činnosti výboru pro školství, kulturu, sport a společenský
život
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
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6. Žádost o schválení výjimky z počtu žáků příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Sepekov pro školní rok 2020/2021 a poskytnutí finančních prostředků na
dofinancování mezd a odvodů pro pedagogické a nepedagogické pracovníky
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Sepekov podala žádosti:
• schválení povolení výjimky z počtu žáků základní školy a o poskytnutí finanční částky pro
školní rok 2020-2021 na mzdy a odvody pro pedagogické a nepedagogické pracovníky ZŠ a
MŠ Sepekov. K 30.9.2020 je v ZŠ přihlášeno 117 žáků.
• poskytnutí finanční částky pro rok 2021 na mzdové prostředky z rozpočtu zřizovatele ve výši
549 tis. Kč v souvislosti s podlimitním stavem žáků. Podle žádosti tato částka pokryje i
předpokládané navýšení platů v roce 2021.
Důvodová zpráva:
Dle §23 odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
(4) Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného
tímto zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na
vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou podle § 161 až 162.
Rada městyse vzala žádost na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Městyse Sepekov schválit
podle §23 (4) zákona č. 561/2004 Sb. výjimku z nejnižšího počtu žáků příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Sepekov pro školní rok 2020/2021 a poskytnutí finanční
částky pro rok 2021 na mzdy a odvody nad výši stanovenou krajským normativem.
Diskuze:
Gröger Jiří, občan – dotaz, co dělá obec proto, abychom se navýšil počet žáků ve škole; dotaz
na kvalitu výuky;
Hejna Zbyněk, místostarosta - není kompetentní hodnotit úroveň výuky, ale dle jeho názoru,
jsou žáci dobře připraveny k dalšímu studiu na středních školách;
Ing. Vaniš Luboš, zastupitel – škola by se měla více reprezentovat navenek; je škoda, že na
tomto zasedání není přítomen nikdo ze zástupců školy; navrhuje přizvat paní ředitelky na
příští zasedání zastupitelstva; dotaz, zda bude vypsáno nové výběrové řízení na funkci ředitele
školy;
Hejna Zbyněk, místostarosta - po skončení funkčního období jsem osobně pro vypsání nového
výběrového řízení na tuto pozici, kterou může obhájit samozřejmě i stávající ředitelka;
Přijaté usnesení č. 227/2020:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov schvaluje podle §23 (4) zákona č. 561/2004 Sb. výjimku z
nejnižšího počtu žáků příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Sepekov pro
základní školu pro školní rok 2020/2021 a schvaluje poskytnutí finanční částky pro rok 2021 na
mzdy a odvody pro pedagogické a nepedagogické pracovníky ZŠ a MŠ Sepekov nad výši
stanovenou krajským normativem.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
7. Schválení návrhu rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021
Ředitelka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Sepekov (dále jen „PO“)
zaslala členům školské rady návrh rozpočtu na rok 2021. Rada městyse po projednání doporučila
příspěvek zřizovatele do rozpočtu PO ve výši 2,7 mil. Kč s tím, že v případě zdůvodněné potřeby
může být před jeho vyčerpáním požádáno o navýšení. V letošním roce z příspěvku zřizovatele ve
výši 2,9 mil. Kč zbývala ke konci listopadu nedočerpaná částka cca 500 tis. Kč. Na základě
sdělení této skutečnosti a dotazu na vedení PO bylo schváleno radou městyse přesunutí finančních
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prostředků určených na dofinancování platů na užití k nákupu nábytku, výměnu osvětlení a
podlahové krytiny v šatně MŠ.
Návrh rozpočtu PO na rok 2021 je přílohou materiálu k jednání.
Přijaté usnesení č. 228/2020:
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Sepekov na rok
2021 s příspěvkem zřizovatele v úhrnné výši 2,7 mil. Kč.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
8. Projednání návrhu a schválení rozpočtu Městyse Sepekov na rok 2021
Důvodová zpráva:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění m.j.
stanoví:
§ 11

Vypracování rozpočtu územního samosprávného celku
§11 (1) Územní samosprávný celek vypracovává svůj roční rozpočet v návaznosti na svůj
rozpočtový výhled a na základě údajů z rozpisu platného státního rozpočtu nebo rozpočtového
provizoria, jímž
a) státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům krajů nebo jednotlivých obcí,
b) rozpočet kraje určuje své vztahy k rozpočtům obcí v kraji.
§11 (2) V případě, že se územní samosprávný celek podílí na realizaci programu nebo projektu
spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok
obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování
programu nebo projektu Evropské unie.
§11 (3) Návrh rozpočtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v
zastupitelstvu územního samosprávného celku zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném
rozsahu na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku
uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání
zastupitelstva, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.
§ 12
Rozpočtová skladba
§12 (1) Rozpočet územního samosprávného celku a rozpočet svazku obcí se zpracovává v třídění
podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.
§12 (2) Orgány územního samosprávného celku a orgány svazku obcí projednávají rozpočet při
jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval
závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit
a) výkonné orgány územního samosprávného celku a svazku obcí při hospodaření podle rozpočtu,
b) právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti územního samosprávného celku při svém
hospodaření,
c) právnické osoby zřízené v působnosti svazku obcí,
d) další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu.
§ 13
Rozpočtové provizorium

-7-

§13 (1) Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové
hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí v době do schválení rozpočtu
pravidly rozpočtového provizoria.
§13 (2) Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní
úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z
územních rozpočtů stanoví
a) zastupitelstvo kraje pro hospodaření kraje,
b) zastupitelstvo obce pro hospodaření obce,
c) orgány svazku obcí pro hospodaření svazku obcí.
§13 (3) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy
a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce Úřadu Městyse Sepekov i na elektronické úřední
desce v době od 30.11.2020 do doby jednání tohoto zastupitelstva.
Návrh rozpočtu byl přílohou materiálu k jednání.
Přijaté usnesení č. 229/2020:
ZM schvaluje:
1. rozpočet Městyse Sepekov na rok 2021 jako rozpočet schodkový s celkovými příjmy ve výši
25 271,1 tis. Kč a celkovými výdaji ve výši 30 007,1 tis. Kč
2. úhradu splátek přijatých dlouhodobých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 2.687 tis.
Kč
3. zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši 7 423 tis. Kč do rozpočtu
prostřednictvím financování
dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
9. Pověření rady k městyse ke schválení poslední rozpočtové změny v roce 2020
Důvodová zpráva:
ZM přijalo na svém 14. zasedání konaném dne 20.10.2016 usnesení č. 224/2016 ve znění:
ZM revokuje usnesení č. 140/2011 a schvaluje nové znění:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov zmocňuje radu městyse ke schvalování rozpočtových opatření
(změn) za těchto stanovených podmínek:
1. neomezeně schválení všech rozpočtových opatření (změn) na příjmové straně rozpočtu;
2. schválení všech rozpočtových opatření (změn) týkajících se dotací a grantů;
3. schválení přesunu v položkách schváleného rozpočtu;
4. schválení ostatních rozpočtových opatření (změn) při změně na položce rozpočtu do 200 tis. Kč.
Z důvodu, aby byly v souladu se zákonem o účetnictví rozpočtově vyrovnány všechny položky, je
nutné provést a schválit poslední rozpočtovou změnu, která bude provedena konci roku 2020.
Přijaté usnesení č. 230/2020:
ZM pověřuje radu městyse schválením poslední rozpočtové změny v roce 2020.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
10. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
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Rada městyse na podkladě státem zvýšeného poplatku za skládkovné z dosavadních 500 Kč/t na
800 Kč/t s účinností od 1.1. 2021 navrhuje navýšení poplatku za odpad ze stávající 550
Kč/poplatníka na 600 Kč/poplatníka.
V průběhu příštího roku by mělo dojít k navýšení skládkovného dle připravovaného návrhu na
2000 Kč/t.
Návrh OZV je zpracován na podkladě doporučení Ministerstva vnitra ČR, které prostřednictvím
svého Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení dozoru České Budějovice – Jihlava
zaslalo Právní posouzení návrhu obecně závazné vyhlášky se závěrem, že OZV nebyla shledána v
rozporu se zákonem. Právní posouzení návrhu obecně závazné vyhlášky a návrh OZV jsou
přílohou materiálu k jednání.
Přijaté usnesení č. 231/2020:
ZM schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
11. Schválení ceny vodného pro rok 2021
Společnost ČEVAK , a.s. České Budějovice předkládá návrh kalkulace pro vodné na rok 2021,
která zohledňuje aktualizovaný Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2018
až 2042.
Cena pevné složky zůstává pro rok 2021 stejná jako v roce 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Meziroční navýšení ceny pro rok 2021 oproti roku 2020 činí 1,09 Kč/m3 bez DPH tj. 3,31 %.
Návrh kalkulace ceny vodného je přílohou materiálu k jednání.
Přijaté usnesení č. 232/2020:
ZM ne/schvaluje cenu pevné a pohyblivé složky vodného pro období 2021 takto:
Pohyblivá složka bez
celkem
Pevná složka
3
DPH
Qp(m /H)
Kč/rok
(Kč/m3)
kategorie VDM do 2,5
480
34
kategorie VDM do 6
2 762
kategorie VDM do 10
7 669
kategorie VDM do 15
17 249
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
12. Schválení stočného od odečtového roku 2020
ZM schválilo na svém 8. zasedání konaném dne 10.12.2020 usnesením č. 124/2019 cenu stočného
počínaje běžným odečtovým obdobím roku 2019 takto:
Stočné pro vlastníka
připojené nemovitosti,
která je
Fyzickou osobou
Právnickou osobou

celkem
Kč/m3
15 Kč s DPH
25 Kč + DPH

Rada městyse na doporučení finančního výboru navrhuje navýšení stočného.
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Stočné podle zákona o cenách nemůže být stanoveno v jiné výši pro fyzické a právnické osoby.
Pouze v případě, že by bylo jednoznačně prokazatelné a dokladovatelné (rozbory na odtoku
prokazující zvýšené náklady na čištění vody) je možné stanovit vyšší stočné pro konkrétní.
Diskuze:
Hejna Zbyněk, místostarosta – z jednání rady vzešel návrh na částku 20,-Kč/m3 bez DPH;
Ing. Lukeš David, zastupitel – náklady na kanalizaci a tempo obnovy jsou 34 - 35,- Kč/m3, při
jednání rady navrhoval částku 22,-Kč/m3; je možné, že některé dotační tituly
předepisují částku i vyšší;
Bc. Lukeš Jaroslav, zastupitel – vnitřní dluh do infrastruktury zůstával velký.
Přijaté usnesení č. 233/2020:
ZM schvaluje cenu stočného počínaje běžným odečtovým obdobím roku 2020 ve výši 20,- Kč bez
DPH/m3.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
13. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PI-014330063098/001
ZM schválilo na svém 7. zasedání konaném dne 10.9.2019 usnesením č. 104/2019 uzavření
smlouvy č. 1040016514/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městysem
Sepekov na straně budoucího povinného a společností E.ON Distribuce, a.s. zastoupenou
společností E.ON Česká republika, s.r.o. na straně budoucího oprávněného, kdy předmětem
smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od dokončení – resp.
převzetí dokončené stavby s názvem „Sepekov čp. 196: NN úprava vedení“ stranou budoucí
oprávněnou uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, a to včetně zapracování podmínek ve
znění zaslaného vyjádření k územnímu řízení č.j.: UMSE – 710/2019 ze dne 30.7.2019.
Věcné břemeno bude uzavřeno za účelem umístění distribuční soustavy – kabelu NN, uzemnění 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.
3154/8 v obci a k.ú. Sepekov. Věcné břemeno bude sjednáno úplatně za jednorázovou náhradu
v celkové výši 10000,- Kč bez DPH v souladu s platným Sazebníkem úhrad pro zpoplatňování
věcných břemen v pozemcích v majetku Městyse Sepekov. ZM pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Firma Ging s.r.o. zastupující firmu E.ON Distribuce, a.s., zastoupenou společností E.ON Česká
republika, s.r.o. zaslala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene PI-014330063098/001 (dále jen
„smlouva“).
Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona
a to jako osobní služebnost ve prospěch provozovatele distribuční soustavy dle tohoto zákona (dále
též jen „věcné břemeno“). Obsah věcného břemene je specifikován v článku III. této Smlouvy na
Pozemku ve prospěch Oprávněné v rozsahu uvedeném ve Smlouvě a vyplývajícím z příslušných
ustanovení energetického zákona.
Právo věcného břemene je zřizováno v souvislosti s dokončenou stavbou „Sepekov čp.196: NN
úprava vedení“ zahrnující umístění distribuční soustavy - nového kabelového vedení NN, uzemnění
v pozemku parc.č. 3154/8 v katastrálním území Sepekov v rozsahu geometrického plánu č.: 937651/2020 zhotoveného firmou Ging, s.r.o., Č.Budějovice, který ověřila Ing. Růžena Rezková dne
17.08.2020 pod č.: 353/2020 a za Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek
potvrdila Ing. Dana Vladyková dne 21.08.2020 pod č.: PGP-814/2020-305.
Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 10 000,- Kč bez DPH.
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Vymezení věcného břemene dle geometrického plánu č.: 937-651/2020

Zaslaný návrh smlouvy včetně geometrického plánu byl součástí přílohy materiálu k jednání.

Přijaté usnesení č. 234/2020:
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ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PI-014330063098/001, kdy
předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene, které je zřizováno v souvislosti
s dokončenou stavbou „Sepekov čp.196: NN úprava vedení“ zahrnující umístění distribuční
soustavy - nového kabelového vedení NN, uzemnění v pozemku parc.č. 3154/8 v katastrálním
území Sepekov v rozsahu geometrického plánu č.: 937-651/2020 zhotoveného firmou Ging, s.r.o.,
Č.Budějovice. ZM pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se

14. Diskuze
Ing. Vaniš Luboš, zastupitel – dotaz na využití nově vybudované kanalizační stoky k nádraží, jak
přimět občany k vybudování domovních kanalizačních přípojek připojení na gravitační stoku, obec
by měla vyzvat občany k připojení, které je možné na základě územního souhlasu vydaným
stavebním úřadem.
Gröger Jiří, zastupitel – není napojen na kanalizaci a dává požadavek na připojení – navrhuje dát
do plánu roku 2021
Ing. Vaniš Luboš, zastupitel – na vodohospodářské stavby dotace pokračují
15. Závěr
Místostarosta městyse poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.

Materiál k jednání zpracovala: Ing. Pavlína Bambuškarová

Zbyněk Hejna
místostarosta

Ing. Luboš Vaniš
ověřovatel zápisu

Ing. Jiří Cihlář
ověřovatel zápisu
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