Zápis ze 17. zasedání
Zastupitelstva Městyse Sepekov

Místo konání:

Kulturní centrum Sepekov

Datum konání:
Čas zahájení
jednání:

23. června 2021 od 18 00 hod
18.01 hod.

Přítomno:
12 členů

Ing. Bambuškarová Pavlína, Ing. Lukeš David, Hejna Zbyněk, Ing. Céza
Luboš, Kotalíková Romana, Bc. Lukeš Jaroslav, Mácha Pavel,
Sedláček Stanislav, Šimeček Petr, Ing. Vaniš Luboš, Ing. Cihlář Jiří, Cihlář
Miloslav

Omluveni:

Gröger Jiří, Filipín Martin, Vácha Milan

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Lukeš David, Kotalíková Romana

Zapisovatel:

Šťastná Ivana

P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Kontrola usnesení ZM č. 16/2021
Zpráva o činnosti výborů
Zpráva o činnosti rady městyse
Rozpočtová změna č. 7/2021
Účetní závěrka Městyse Sepekov za rok 2020
Závěrečný účet Městyse Sepekov za rok 2020
Účetní závěrka Služeb městyse Sepekov s.r.o. za rok 2020
Zřízení fondu obnovy infrastruktury
Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Písku
Diskuze
Závěr

JEDNÁNÍ
1. Zahájení
17. zasedání zastupitelstva městyse zahájila starostka městyse, přivítala přítomné.
Předsedající určila ověřovateli zápisu Ing. Davida Lukeše a Romanu Kotalíkovou, zapisovatelkou
určila Ivanu Šťastnou.
Předsedající se dotázala přítomných zastupitelů, zda má někdo doplňující bod do programu
jednání. Nikdo z přítomných zastupitelů nevznesl žádný požadavek k doplnění programu.
Předsedající nechala schválit navržený program jednání
Přijaté usnesení č. 262/2021:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov schvaluje navržený program jednání Zastupitelstva Městyse
Sepekov č. 17/2021.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se
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2. Kontrola usnesení č. 16/2021
Zápis z jednání ZM č. 16/2021 byl součástí přílohy materiálu k jednání.
Starostka se dotázala, zda má někdo dotazy či připomínky k zápisu z jednání č. 16/2021.

K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 263/2021:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov bere na vědomí zápis z jednání Zastupitelstva městyse Sepekov
č. 15/2021.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Na jednání zastupitelstva se dostavil zastupitel Ing. Luboš Céza.
3. Zpráva o činnosti rady městyse
Zápisy ze zasedání Rady Městyse Sepekov č. 57-59/2021 nebyly čtené, byly součástí přílohy
k materiálu pro jednání.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k zápisům z jednání Rady Městyse Sepekov nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 264/2021:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Městyse Sepekov a
zápisy z jednání rady městyse č. 57-59/2021.
4. Zpráva o činnosti výborů
4.1. Zpráva o činnosti finančního výboru
S činností finančního výboru seznámil předseda výboru Bc. Jaroslav Lukeš, který přednesl zprávu
ve znění:

Dne 21.6.2021 od 19:00 hod. zasedal finanční výbor, kdy na programu schůze byla
kontrola plnění příjmů a výdajů městyse za 1. čtvrtletí letošního roku.
Na příjmové stránce bylo dosaženo částky 8 472 863,92 Kč z předpokládaných
celoročních 27 292 501 Kč, tedy 31,04 % za čtvrtletí.
Na výdajové stránce činí čtvrtletní výdaj částku 4 886 448,33 Kč z celoročních 34 856
560 Kč, dosahuje tedy 14,02 % za čtvrtletí.
Dále byla provedena kontrola pokladny, vše v naprostém pořádku.
Přijaté usnesení č. 265/2021:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se
4.2. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
S činností kontrolního výboru seznámil předseda výboru Ing. Luboš Céza, který informoval
přítomné, že kontrolní výbor na svém zasedání 21.6.2011 provedl kontrolu usnesení ZM č.
16/2021 s vyjádřením, že nemá námitek.
Stoka kolem silnice ke kravínu je stále nedočištěná a neupravena, bude to hlavně záležitostí ZOD.
Byla provedena kontrola na kompostárně – upraveno velmi dobře.
Výmoly v asfaltu byly většinou opraveny, ještě několik výmolů zbývá.
Starostka – k dalším opravám výmolů v komunikacích dojde dle kapacity Služeb města Milevska
v podzimním období roku;
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Přijaté usnesení č. 266/2021:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Céza)
4.3. Zpráva o činnosti osadního výboru
S činností osadního výboru seznámil předseda výboru Pavel Mácha, který uvedl, že:
stavby se řeší prostřednictvím Ing. Luboše Vaniše. Lidé jsou rádi, že se rozjela příprava akce
vodovod a kanalizace v Líšnici. Bylo by dobré opravit a udržovat polní cesty. ZOD cesty neudržuje
a radši jezdí kolem.
Starostka – předseda ZOD pan Hruška je vstřícný k jednání. S problémem udržování sjízdnosti
cest je seznámen, vyžádal si soupis cest, kterých se to týká, aby to mohl osobně pohlídat.
Přijaté usnesení č. 267/2021:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov bere na vědomí zprávu o činnosti osadního výboru.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Mácha)
4.4. Zpráva o činnosti výboru pro stavební činnost v obci
S činností výboru pro stavební činnost v obci seznámil předseda výboru Ing. Vaniš:
• Stavební výbor se vyjadřoval k různé stavební dokumentaci.
• Akce „Dosoudilák“ – projekt komunikace předložen Dopravnímu inspektorátu Policie ČR.
Řeší se v návaznosti na další části projekt vedení elektřiny, dešťová a splašková kanalizace.
Umístnění CETIN kabelů do komunikace a povrchová úprava komunikace. Co se týká
křižovatky – nebude se realizovat kruhový objezd, ale klasická křižovatka.
• Oprava komunikace u Hotelu Smrž – projednáváme projekt s Dopravním inspektorátem
Policie ČR, komunikace je velice úzká, měla by zde být jednosměrná komunikace, kterou
navrhl Dopravní inspektorát.
• Plynofikace požární zbrojnice v Líšnici – připravujeme podklady pro předložení návrhu na
plynofikaci požární zbrojnice. Problém je v překopu komunikace III. třídy, budeme muset řešit
přechod přes silnici podvrtem. Zatím jsme ve fázi záměru.
• Budou předloženy podklady pro výběrové řízení na opravu střechy pohostinství v Líšnici. Asi
budeme muset měnit způsob zateplení stropu.
Přijaté usnesení č. 268/2021:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro stavební činnost v
obci.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Vaniš)
4.5. Zpráva o činnosti výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život
S činností výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život seznámila předsedkyně výboru
Romana Kotalíková.
Kulturní výbor se sešel 31.5. jednání se zúčastnil pan René Kekely, který přišel nabídnout
vystoupení pro tento rok. Po dohodě členů Výboru pro kulturu byly vybrány a jsou připravovány
ve spolupráci s panem Kekelym akce:
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•
•

Talk show s Hankou Křížkovou
Rozsvícení vánočního stromu a Talk show „Peče celé Česko“ s Josefem Maršálkem a
Terezou Bebarovou.

V letošním roce se ještě uskuteční:
• Exhibiční vystoupení taneční skupiny NRG Milevsko 25.6. 2021
• Muzika pod kaštanem 21.8. 2021 – předsedkyně výboru požádala o pomoc SDH Sepekov
a městys o spolupráci
• Pouťová zábava 11.9. 2021 - skupina Fantom
• Pouťová zábava 18.9. 2021 - skupina Scarlet
• Dětské představení Lumpína. – zajišťuje Lucie Pecková
• Posezení s harmonikáři
Plánované akce jsou na webu kulturního centra.
Přijaté usnesení č. 269/2021:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro školství, kulturu,
sport a společenský život.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se
5. Rozpočtová změna č. 7/2021
Návrh rozpočtové změny řeší náklady na pořízení herní sestavy pro umístění na pozemku
v lokalitě nové zástavby „U Borku“, vedle již zabudovaného workoutového prvku.
Návrh rozpočtové změny č. 7/2021 byl součástí přílohy materiálu k jednání.
Jedná se o novou sestavu na dětské hřiště, která by měla být nainstalována první týden v červenci
2021.
Starostka vyzvala přítomné, zda k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č . 270/2021:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2021 dle
předloženého návrhu, který je nedílnou součástí zápisu z jednání.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se
6. Účetní závěrka Městyse Sepekov za rok 2020
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
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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.
(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 jsou součástí přílohy materiálu k jednání a závěrečného
účtu Městyse Sepekov zveřejněného na elektronické úřední desce na odkazu v době od 28.5.2021
do 23.6.2021.
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, zda k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.

Přijaté usnesení č. 271/2021:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov na základě předložených nebo vyžádaných podkladů zjistilo, že
schvalovaná účetní závěrka Městyse Sepekov za rok 2020 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 2020.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se
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7. Závěrečný účet Městyse Sepekov za rok 2020
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.
(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 18. 11. 2020 a dokončení v době
od 23.4. do 17.5.2021 přezkoumání hospodaření městyse Sepekov za rok 2020 se závěrem, že
při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2020 nebyly zjištěny žádné chyby
a nedostatky.
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 je součástí závěrečného účtu a byl
zveřejněn na elektronické úřední desce pod odkazem
https://www.sepekov.eu/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah358_3.pdf&original=zpr
%C3%A1va%20o%20p%C5%99ezkoum%C3%A1n%C3%AD%20hospoda%C5%99en%C3%AD.
pdf .
Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední i elektronické desce Úřadu Městyse Sepekov v době v
době od 28.5.2021 do 23.6.2021.
Starostka vyzvala přítomné, zda k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 272/2021:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov projednalo a schvaluje Závěrečný účet Městyse Sepekov za rok
2020 a souhlasí s celoročním hospodařením Městyse Sepekov za rok 2020, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se
8. Účetní závěrka Služeb městyse Sepekov s.r.o. za rok 2020
Právnická osoba zřízená obcí Služby městyse Sepekov s.r.o. předkládá účetní závěrku za rok 2020
ke schválení. Za rok 2020 skončilo hospodaření s.r.o. se ztrátou 154 tis. Kč před zdaněním
Účetní závěrka je součástí přílohy materiálu k jednání.
Ing. David Lukeš pracující v pozici jednatele společnosti Služby Města Milevsko spol. s r.o. se pro
možný střet zájmů vyloučil z hlasování pro tento bod.
Starostka vyzvala přítomné, zda k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 273/2021:
ZM schvaluje účetní závěrku společnosti Služby městyse Sepekov s.r.o., IČ 04469534 za rok
2020 bez výhrad.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Hejna)
9. Zřízení fondu obnovy infrastruktury
ZM přijalo na svém 11. zasedání konaném 16.12.2020 usnesení č. 218/2020 ve znění:
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.
Důvodová zpráva:
§ 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
(1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35
odst. 1).
(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
Návrh „Zásad tvorby a použití fondu obnovy infrastruktury“ byl součástí přílohy materiálu k jednání.
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Diskuze:
Ing. Lukeš – pravidla jsou připravena tak jak jsem navrhoval a v souladu se záměrem, který
schválilo zastupitelstvo; poděkoval za podrobnou přípravu.
Starostka vyzvala přítomné, zda k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 274/2021:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov:
I. zřizuje s účinností od 1.7.2021 Fond obnovy infrastruktury;
II. schvaluje k tomuto účelu zřízení zvláštního účelově určeného bankovního účtu číslo 1234525330297/0100;
III. schvaluje vložení jednorázového přídělu z rozpočtu Městyse Sepekov do Fondu obnovy
infrastruktury ve výši 4 mil. Kč;
IV. schvaluje Zásady tvorby a použití fondu obnovy infrastruktury;
V. pověřuje radu městyse schválením rozpočtové změny ve znění tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se
10. Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Písku
Ing. Jaroslav Handrejch, Sepekov 361 předal listinné sdělení, že se vzdává funkce přísedící
Okresního soudu v Písku v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů, v platném znění.
Důvodová zpráva:
§ 98
(1) Přísedící se může své funkce vzdát.
(2) Funkce přísedícího zanikne dnem následujícím po dni, v němž bylo oznámení přísedícího o
vzdání se funkce doručeno zastupitelstvu, které ho do funkce zvolilo.
Starostka vyzvala přítomné, zda k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 275/2021:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov bere na vědomí vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v
Písku v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících
a státní správě soudů, v platném znění pana Ing. Jaroslava Handrejcha, Sepekov 361.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se

11. Diskuze
Ing. Lukeš David (zastupitel) – podal informace ke zpracovávané studii proveditelnosti vedení
vodovodu a kanalizace v Líšnici – zpracovatel městys jako zadavetele informoval, že je
hotov návrh tras vodovodů a kanalizací v Líšnici, kromě jediné nemovitosti, která je
v podúrovni pod rybníkem – tam zřejmě bude muset být tlaková přípojka.
Vodovod – určitě bude nutná jedna tlaková stanice u „Cementárny“, na trase bude velká tlaková
ztráta na vedení, měla by stačit tato jedna v Sepekově, možná i jedna menší pod Líšnici, asi
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pod domem č.p. 1. Vodojem také prověřovali, byla možnost vodojemu u železniční stanice.
Vzhledem k délce vedení od poslední chalupy k nádraží na nejvyšší bod, což je poměrně
daleko s malým spádem, bychom museli stejně tlakově posilovat.
Dešťová kanalizace – nejspíš to vypadá na lokální dešťové sítě, bude se muset využít stávajících
přepadů na rybnících. Určitě nevyjde kapacita ČOV v Sepekově. Minule jsme schvalovali
výběrové řízení na ČOV v Sepekově. Ekonomicky ČOV v Líšnici zatím nezjišťovali, potok je
málo vodný, aby tam pouštěli bezpečnostní přepad z místní ĆOV.
Geologie – mají plánované 3 vrty a 7 až 10 kopaných sond, což by mělo proběhnout v červenci a
srpnu, ale v dnešní době bych byl na termíny opatrný. Když už v Líšnici bude technika,
mohla by se spojit sonda s protlakem plynovodu do hasičské zbrojnice.
Starostka – modernizace ČOV Sepekov se bude řešit s novým umístěním, paralelně se stávající ČOV,
směrem k mostu a po dokončení stavby by byl provoz přepojen.
Sedláček – stará ČOV by byla jako rezerva?
Starostka – nikoli, jednalo by se o novou technologii.

12. Závěr
Starostka městyse poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila v 18.30 hodin.

Ing. Pavlína Bambuškarová
starostka

Ing. David Lukeš
ověřovatel zápisu

Romana Kotalíková
ověřovatel zápisu
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