Zápis z 24. zasedání
Zastupitelstva Městyse Sepekov

Místo konání:
Datum konání:
Čas zahájení jednání:
Přítomno:
13 členů (od 18:13 hodin)

Omluveni:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:

Zasedací síň Úřadu Městyse Sepekov
19. dubna 2018 od 18°° hod
18.00 hod.
Ing. Bambuškarová Pavlína, Ing. Bolek Ladislav, Benda Pavel,
Ing. Cihlář Jiří, Cihlář Miloslav, Gröger Jiří, Hejna Zbyněk, Mgr.
Himl Josef, Bc. Lukeš Jaroslav, DiS. Pokorný Martin, Sedláček Stanislav, MVDr. Starc Jiří, Vácha Milan
Filipín Martin, Urban Petr
Bc. Lukeš Jaroslav, Hejna Zbyněk
Svěrák Jan

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Kontrola usnesení č. 23/2018
Zpráva o činnosti rady obce
Výběr zhotovitele díla „Stavební úpravy márnice“
Výběr zhotovitele díla „Instalace, propojení a doplnění základní technologie ozvučovací techniky
do funkčního celku“
6. Koupě podílu 65 % pozemků čerpací stanicí Louže – pozemků parc. č. st. 248, parc. č. 663/8,
663/12, 663/18 v k.ú. Sepekov

7. Prodej pozemku parc.č. 3135/3 v k.ú. Sepekov
8. Darování požárního vozu LIAZ S 706 CAS 25 pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Sepekov, IČ 65941985
9. Dar TJ Sokol Sepekov, z.s.
10. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022
11. Projekt MAS „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II“
12. Přijetí stanoviska k projektu Pošta Partner
13. Diskuze
14. Závěr
JEDNÁNÍ
1. Zahájení
24. zasedání zastupitelstva městyse zahájila starostka městyse, přivítala přítomné.
Předsedající určila ověřovatelem zápisu Bc. Jaroslava Lukeše a Zbyňka Hejnu, zapisovatelem určila Jana Svěráka.
Předsedající navrhla doplnit do navrženého programu jednání bod:
Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele vnitřního vybavení kulturního domu
Předsedající vyzvala přítomné zastupitele, zda mají nějaký doplňující bod do programu jednání,
protože nikdo z přítomných zastupitelů nevznesl žádný doplňující bod programu jednání, nechala
předsedající schválit navržený program doplněný o bod: Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele vnitřního vybavení kulturního domu.

Přijaté usnesení č. 383/2018:
ZM schvaluje navržený program jednání Zastupitelstva Městyse Sepekov č. 24/2018 doplněný
bod:
Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele vnitřního vybavení kulturního domu.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
2. Kontrola usnesení č. 23/2018
Zápis z jednání ZM č. 23/2018 byl součástí přílohy materiálu k jednání.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 384/2018:
ZM bere na vědomí zápis z jednání Zastupitelstva Městyse Sepekov č. 23/2017.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
3. Zpráva o činnosti rady obce
Zápisy ze zasedání Rady Městyse Sepekov č. 88, 89/2018 nebyly čtené, byly součástí přílohy
k materiálu pro jednání.
Diskuze:
Ing. Bolek Ladislav, zastupitel: V zápise č. 89/2018 mě zarazila výše ceny za dodatek ke smlouvě o
dílo “Instalace kabeláží AV technologií“ ve výši cca 109 000,- Kč, když celé dílo bylo původně
oceněno na cca 300 000,- Kč?
Starostka: Na základě konzultace bylo nutné doplnit projektem nezahrnuté kabeláže AV technologie a dále nezbytného zařízení pro vyhovění z hlediska požadavků na funkčnost a ovládání osvětlení pro tyto typy víceúčelových zařízení a s tím souvisejících požárně bezpečnostních předpisů.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké další dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 385/2018:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Městyse Sepekov č. 88, 89/2018.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
4. Výběr zhotovitele díla „Stavební úpravy márnice“
ZM přijalo na svém 23. zasedání konaném dne 13.3.2018 usnesení č. 378/2018 ve znění:
ZM vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele díla „Stavební úpravy márnice“ a schvaluje text výzvy k podání nabídky.
Termín podání nabídek do výběrového řízení byl stanoven ve výzvě k podání nabídek do 15.00
hodin dne 15.4.2018.
Do stanoveného termínu podaly nabídky firmy:
ROBRO, s.r.o., IČ 26099837
Služby Města Milevska, spol. s r.o. , IČ 49061186

Podané nabídky byly otevřeny a posouzeny na pracovním jednání zastupitelstva, které se konalo
od 17.30 hodin dne 19.4.2018 v zasedací místnosti Úřadu Městyse Sepekov, I. patro.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 386/2018:
ZM schvaluje na podkladě projednání a posouzení nabídek podaných do výběrového řízení zhotovitelem díla s názvem „Stavební úpravy márnice“ firmu Služby Města Milevska, spol. s r.o.,
IČ 49061186, schvaluje uzavření smlouvy o dílo a pověřuje starostku jejím podpisem.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
V 18:11 hodin přišel na zasedání zastupitelstva zastupitel Martin Pokorný, DiS..
5. Výběr zhotovitele díla „Instalace, propojení a doplnění základní technologie ozvučovací
techniky do funkčního celku“
ZM přijalo na svém 23. zasedání konaném dne 13.3.2018 usnesení č. 382/2018 ve znění:
ZM vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele díla „Instalace, propojení a doplnění základní technologie ozvučovací techniky do funkčního celku“ a schvaluje text výzvy k podání nabídky.
Stručné připomenutí zakázky:
Firma KV2 audio zastoupená panem Jiřím Kramperou na podkladě dohody s obcí bezplatně zapůjčí či daruje za předem stanovených podmínek obci základní technologii ozvučovací techniky
(reproduktory + zesilovače + mixážní pulty + hand mikrofony).
Pro funkční instalaci bez které by celé dodané zařízení společností KV2 audio nebylo funkční je
nutné doplnit tato zařízení pro vytvoření ovladatelného funkčního celku.
Jedná se o :
 audio technologie - doplnění audio systému a patch panely, CD a mikrofony do funkčního
celku z hlediska audia,
 doplnění inspicientské technologie (dorozumívání zvukař - inspicient - šatny),
 ozvučení přísálí - stropní reproduktory + zesilovač,
 ukončení kabeláží přípojnými boxy,
 montážní materiál pro instalaci reprosoustav,
 doplnění kabeláží o přípravu na projekci v přísálí,
 doplnění video systému o centrální video matici a potřebné převodníky tak, aby i video
systém (ukončená kabeláž) byl funkční a připraven na připojení projektorů, PC atd.,
 montáž zařízení, nastavení a zaškolení.
Termín podání nabídek do výběrového řízení byl stanoven ve výzvě k podání nabídek do 15.00
hodin dne 4.4.2018.
Do stanoveného termínu podaly nabídky firmy:
AudioMaster CZ a.s., IČ 28206649
GPL Company, s. r.o. , IČ 26065461
Miroslav Beran, IČ 75361183
Podané nabídky byly otevřeny a posouzeny na pracovním jednání zastupitelstva, které se konalo
od 17.30 hodin dne 19.4.2018 v zasedací místnosti Úřadu Městyse Sepekov, I. patro.

V 18:13 hodin přišel na zasedání zastupitelstva zastupitel MVDr. Jiří Starc.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 387/2018:
ZM schvaluje na pokladě projednání a posouzení nabídek podaných do výběrového řízení zhotovitelem díla s názvem „Instalace, propojení a doplnění základní technologie ozvučovací techniky do funkčního celku“ firmu:
GPL Company, s.r.o., se sídlem: Zeyerova 507/4, 370 01 České Budějovice, IČ: 26065461, jejíž
nabídka byla vyhodnocena jako nejlepší s nabídkovou celkovou cenou 719 588,00 Kč bez DPH.
V pořadí druhou nejlepší nabídku předložila firma
Miroslav Beran, se sídlem: Nádražní 720, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 75361183, jejíž nabídka byla vyhodnocena s nabídkovou celkovou cenou 740 372,00 Kč bez DPH.
V pořadí třetí nejlepší nabídku předložila firma
AudioMaster CZ a.s., se sídlem: Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9, IČ: 28206649, jejíž nabídka
byla vyhodnocena s nabídkovou celkovou cenou 796 908,00 Kč bez DPH.
V případě odstoupení vítězné společnosti nastupuje v pořadí druhá a v případě odstoupení druhého v pořadí nabídka společnosti, jenž předložila třetí nejlepší nabídku.
Zastupitelstvo městyse Sepekov pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel se (MVDr. Jiří Starc).
6. Koupě podílu 65 % pozemků čerpací stanicí Louže – pozemků parc. č. st. 248, parc. č. 663/8,
663/12, 663/18 v k.ú. Sepekov
Starostka seznámila přítomné se skutečností, že pozemky pod čerpací stanicí Louže vlastní Josef
Řezník, Sepekov 159 a do této doby vodárenské sdružení obcí Sepekov, Božetice, Přeštěnice pozemky užívá bez jakéhokoli právního titulu.
Jednotlivé obce mají v rámci uzavřené Smlouvy o sdružení ze dne 14.10.1997 majetkově dané podíly na společném vodohospodářském majetku stanovené dohodou účastníků ze dne 29.11.1996
ve výši:
Sepekov 65%
Božetice 20%
Přeštěnice 15%
Soupis užívaných pozemků:
Pozemek
parc.č.

výměra
m2

cena za 1m2

Cena celkem

Cena 65 % podílu
Městyse Sepekov

st. 248

zastavěná plocha a nádvoří
(se stavbou bez čp. stavba
technického vybavení)

112

180

20160

13104

663/8

ostatní plocha

50

95

4750

3087,5

663/12

ostatní plocha

1209

95

114855

74655,75

663/18

ostatní plocha

221

95

20995

13646,75

Cena celkem

160760

104494

Rada městyse na svém 77. zasedání konaném dne 23.10.2017 záležitost projednala a přijala ve
věci usnesení ve znění:
Usnesení: Rada městyse bere na vědomí a pověřuje starostku prvotním jednáním s vlastníkem pozemků o ceně 95,- Kč/m2 u pozemků s využitím ostatní plocha, a 180,- Kč/m2 u stavební parcely
pod budovou.
Zákres situace v ortofoto mapě:

Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 388/2018:
ZM schvaluje koupi 65% podílu na pozemcích :
parc. č. st. 248 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 112 m2,
parc. č. 663/8 – ostatní plocha, o výměře 50 m2,
663/12 – ostatní plocha, o výměře 1209 m2,
663/18 – ostatní plocha, o výměře 221 m2,
v katastrálním území Sepekov od Josefa Řezníka, Sepekov 159 za cenu 95 Kč/m2 u pozemků
s využitím ostatní plocha a 180,- Kč/m2 u stavební parcely evidované pod stavbou technického
vybavení čerpací stanice Louže s tím, že správní poplatek za povolení vkladu uhradí strana kupující společně a nerozdílně, a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

7. Prodej pozemku parc.č. 3135/3 v k.ú. Sepekov
Václav Skružný, Křejpského 1526/9, Praha, vlastník domu Sepekov č.p. 168 zaslal prostřednictvím svého zástupce PhDr. Jiřího Janouška žádost o odkoupení pozemku parc.č. 3135/3 v k.ú. Sepekov o výměře 13 m2 vedeného jako zahrada, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem č.
1759/2018 zpracovaným Janem Moravcem znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady
nemovitostí, který stanoví cenu ve výši 3710 Kč.
Jedná se o historicky užívanou předzahrádku domu Sepekov č.p. 168.
Rada městyse na svém 87. jednání konaném dne 26.2.2018 schválila vyhlášení záměru prodeje
pozemku parc.č. 3135/3, zahrada, v k.ú. Sepekov o výměře 13 m2.
Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn v souladu s § 39 zákona o obcích od 13.3.2018 do doby
jednání tohoto zastupitelstva.
Do doby zpracování materiálu pro jednání nikdo o koupi pozemku vyjma žadatele Václava Skružného nepožádal.
Zákres zájmového pozemku v ortofoto mapě:

Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.

Přijaté usnesení č. 389/2018:
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 3135/3, zahrada, o výměře 13 m2 v katastrálním území
Sepekov panu Václavu Skružnému, Křejpského 1526/9, Praha za celkovou cenu 3710,- Kč stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným soudním znalcem Janem Moravcem pod poř. č.
1759/2018, správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující. ZM
pověřuje starostku městyse podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
8. Darování požárního vozu LIAZ S 706 CAS 25 pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sepekov, IČ 65941985
ZM schválilo na svém 21. zasedání konaném dne 23.11.2017 usnesením č. 345/2017 uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Opařany na straně dárce a Městysem Sepekov na straně obdarovaného,
kdy předmětem smlouvy byla cisterna typového označení LIAZ S 706 CAS 25 v zůstatkové účetní
ceně ve výši 39 748 ,- Kč, slovy třicet devět tisíc sedm set čtyřicet osm korun českých.
ZM přijalo na svém 21. zasedání konaném dne 23.11.2017 usnesení č. 346/2017 ve znění:
ZM schvaluje podání žádosti z dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, opatření č. 3 Investiční dotace na realizaci projektu „Modernizace a oprava CAS 25“ a zajištění vlastního podílu na realizaci ve výši
311 400,- Kč; z celkového rozpočtu na akci ve výši 1 038 000,- Kč.
Po seznámení se s reálným stavem hasičského vozu získaného darem od Obce Opařany se výbor
SDH Sepekov usnesl na rozhodnutí nepodávat žádost o dotaci z důvodu nehospodárnosti vynaložených nákladů s ohledem na efektivitu investice do budoucnosti provozuschopnosti vozu.
Na doporučení firmy provádějící opravy těchto typů vozů a stanoviskem finančního výboru je navrženo darovat požární vůz LIAZ S 706 CAS 25 pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sepekov, IČ 65941985.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 390/2018:
ZM schvaluje darování požárního vozu LIAZ S 706 CAS 25 pobočnému spolku SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Sepekov, IČ 65941985 a pověřuje starostku městyse podpisem darovací
smlouvy.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
9. Dar TJ Sokol Sepekov, z.s.
TJ Sokol Sepekov, z.s. podalo žádost o finanční příspěvek na činnost tělovýchovné jednoty v roce
2018 alespoň ve výši 100 tis. Kč.
V rozpočtu městyse na rok 2018 byla na příspěvky a dary neziskovým organizacím schválená
částka 170 tis. Kč.
Rada městyse schválila na svém 89. zasedání konaném dne 26.3.2017 v souladu se svoji pravomocí dle zákona o obcích poskytnutí darů na podporu činnosti spolkům :

Spolek/neziskový subjekt

Schválený
finanční
dar pro rok
2018

Tělocvičná jednota Sokol Sepekov
TJ Sokol Sepekov, z.s.

žádá v roce 2018

obdržel
v roce 2017

obdržel
v roce 2016

zatím nežádáno

10000

10000

min. 100 000

100 000

100 000

Junák

8000

8000

8000

10000

ČSŽ Sepekov

10000

10000

10000

10000

ČSŽ Líšnice

9000

8 000

8000

ČSCH Sepekov

10000

9000
10000
mimořádně při příležitosti 60ti let
výročí založení

6000

5000

Svaz tělesně postižených Sepekov

5000

5000

5000

5000

0

7000
podpora formou úhrady nákladů
za elektřinu, dle smlouvy paušálně 50,- Kč/měsíc;
reálně 500,- Kč/měsíc

7000

7000

0

žádost nebyla podána, poskytnutá jiná forma podpory formou bezúplatného svěření návesních rybníčků
v Líšnici do užívání, materiální podpora rybářského kroužku

žádost nebyla
podána, poskytnutá jiná
forma podpory
formou bezúplatného svěření návesních
rybníčků
v Líšnici do
užívání

5000

10000

10000

Myslivecké sdružení Sepekov

Český rybářský svaz, místní
organizace Sepekov

Spolek nadšenců Sepekov

APLA Jižní Čechy, z.ú.

nežádal

Domácí hospic Duha, Hořice
(dar poskytnutý jménem
rodné obce zemřelého Kardinála Miloslava Vlka)

nežádal

PRUNUM o.s.

5000

8000/5000
pronájem tělocvičny 5-6 tis. Kč,
nákup sport. pomůcek 2-3 tis. Kč

Domov pro seniory Světlo –
pobočka Písek

1000

1000

10000
schváleno
500
(nedodána
darovací
smlouva)

10000

3000

---

---

V souladu s § 85 zákona o obcích:
Zastupitelstvu
obce
je
dále
vyhrazeno
rozhodování
o
těchto
právních
jednáních:
a) nabytí a převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou
inženýrských sítí a pozemních komunikací, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo
právnické osobě v jednom kalendářním roce,

Schválení peněžitého daru nad 20 tis. Kč je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva, proto bylo projednání poskytnutí daru TJ Sokol Sepekov, z.s. zařazeno do programu jednání nejbližšího zasedání zastupitelstva.

Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 391/2018:
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru a uzavření darovací smlouvy mezi městysem Sepekov
a TJ SOKOL Sepekov, z.s., IČ: 48221953 ve výši 100 000,- Kč na podporu činnosti spolku v obci
na rok 2018.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
10. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022
Důvodová zpráva:
Zákon o obcích č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stanoví:
§ 67
Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v
souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v
obcích.
§ 68
(1) Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a
velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo v obci, městysu, městě,
městském obvodu, městské části
do 500 obyvatel
nad 500 do 3 000 obyvatel
nad 3 000 do 10 000 obyvatel
nad 10 000 do 50 000 obyvatel
nad 50 000 do 150 000 obyvatel
nad 150 000 obyvatel

5 až 15 členů
7 až 15 členů
11 až 25 členů
15 až 35 členů
25 až 45 členů
35 až 55 členů.

(2) Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce 3b) obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení. Kromě toho může být počet členů zastupitelstva obce uveřejněn způsobem v místě obvyklým.
(3) Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel obce k 1. lednu roku, v
němž se konají volby.
(4) Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva
obce v končícím volebním období.

Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 392/2018:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov stanoví v souladu s ustanovením § 67 a § 68 odst. 1) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů na volební období 2018-2022
počet členů Zastupitelstva Městyse Sepekov na 15 členů.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

11. Projekt MAS „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
MAS Střední Povltaví zpracovalo „Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko“, který
průběžně aktualizuje a upravuje v souladu s potřebami zřizovatelů a jimi zřizovaných školských
zařízení. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Milevsko je vstupním podkladem pro možnost zapojení školských zařízení za účelem čerpání dotací.
Dokument „Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko“ byl součástí přílohy materiálu
k jednání
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 393/2018:
ZM bere na vědomí Dokument „Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko“.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Přijaté usnesení č. 394/2018:
ZM projednalo a souhlasí, že žadatelem a realizátorem projektu „Místní akční plán rozvoje
vzdělávání II“ bude Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Přijaté usnesení č. 395/2018:
ZM projednalo a schválilo, že jakožto zřizovatel souhlasí se zapojením svých školských zařízení
do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II“.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
12. Vstupní informace k projektu Pošta Partner
Zástupce České pošty na podkladě osobní schůzky ve věci zasílali prvotní seznámení s projektem
Pošta Partner včetně prezentace projektu v podmínkách městyse a tento průvodní dopis.

Prezentace projektu provozování pobočky Pošta Partner v Městysu Sepekov byla součástí přílohy materiálu k 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov konaném dne 13.3.2018, které vzalo usnesením
č. 381/2018 na vědomí vstupní informace o projektu Pošta Partner.
Na podkladě osobního jednání s vedením Jednota s.d. projednalo představenstvo možnost zapojení
spotřebního družstva Jednota do projektu Pošta Partner a dne 11.4.2018 zaslal Ing. Stanislav Drdel stanovisko ve znění:
Sděluji Vám ve věci projektu Pošta partner naše rozhodnutí. Pokud nám bude ze strany České
pošty učiněna nabídka, abychom v našich prostorách Poštu parter realizovali, nabídku přijmeme a poštovní služby v Městysi Sepekov zajistíme.
Diskuze:
Pokorný Martin DiS., zastupitel: Pokud by to nedopadlo a Jednota by smlouvu s Českou poštou
neuzavřela, tak by bylo potřeba, aby i přes určitou nevýhodnost a zaučení člověku ta pošta v Sepekově zůstala.
Starostka: To určitě, s tím bezezbytku souhlasím. Pokud by nedopadla domluva mezi Českou poštou a Jednotou, snažili bychom se nastalou situaci řešit ve prospěch našich občanů. Určitě všichni
chceme aby v Sepekově byly zachovány poštovní služby pro naše občany.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké další dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny další dotazy ani připomínky.

Přijaté usnesení č. 396/2018:
ZM projednalo nabídku České pošty s.p. na zapojení Městyse Sepekov do projektu Pošta partner. Městys Sepekov se rozhodl nezapojit se do projektu Pošta Partner, a to na podkladě zaslaného vyjádření předsedy spotřebního družstva Jednota v Milevsku ze dne 11.4.2018, že pokud
bude spotřebnímu družstvu Jednota v Milevsku ze strany České pošty učiněna nabídka, aby v
prostorách Jednota s.d. v Sepekově Poštu parter realizovali, nabídku přijmou a poštovní služby
v Městysi Sepekov zajistí.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
13. Výběrové řízení na zhotovení vnitřního vybavení kulturního domu
Starostka informovala, že v souvislosti s dokončovacími pracemi na dostavbě kulturního domu je
nutné vyhlásit výběrové řízení na dodávku vnitřního vybavení (baru, šatny a schodů na podium).
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či připomínk.y
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 397/2018:
ZM vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele vnitřního vybavení kulturního domu v Sepekově,
schvaluje text výzvy a z důvodu časové tísně pověřuje radu městyse Sepekov jeho celkovým provedením.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
14. Diskuze
Mgr. Josef Himl, zastupitel: Jak to vypadá s projektem na výměnu kotlů ve škole?
Starostka: V současné době se dopracovává prováděcí projekt. Na MŠ už je hotový a dodělává se
ještě na ZŠ a jídelnu.
Zbyněk Hejna, zastupitel: Zdá se mi, že těch betonových kvádrů na náměstí je až dost, nebude se
to nějak redukovat?
Starostka: Už je domluvené, že se ten počet bude trochu redukovat a přebývající kvádry budou využity v konstrukci pod dřevěná mola u kaštanu.
MVDr, Jiří Starc, zastupitel: Kdy se počítá s kolaudací?
Starostka: Kolaudace stavebních úprav náměstí je plánovaná na konec května.
Ing. Ladislav Bolek, zastupitel: Děkuji za zaslanou informaci ohledně dodání materiálu na opravu
laviček na fotbalovém hřišti. Zároveň jsem se chtěl zeptat, zda spojovací materiál a barvu na nátěr laviček také bude proplaceno obcí?
Starostka: Ano.
Ing. Jiří Cihlář, zastupitel: Kdy by se měl kolaudovat i ten vnitřek?
Starostka: Bavili jsme se tak do poloviny července, předtím musí být zkolaudované náměstí..
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k nějaké další věci do diskuze.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny další příspěvky.

15. Závěr
Starostka městyse poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 18:40 hodin.
Zapsal: Jan Svěrák
Ing. Pavlína Bambuškarová
starostka

Bc. Jaroslav Lukeš
ověřovatel zápisu

Zbyněk Hejna
ověřovatel zápisu

