Zápis z 13. zasedání
Zastupitelstva Městyse Sepekov

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

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

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení č. 12/2020
3. Revokace usnesení č. 176/2020, schválení uzavření smlouvy č.: 1030057838/002 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene v novém znění
4. Zpráva o činnosti rady městyse
5. Zpráva o činnosti výborů
6. Rozpočtová změna č. 10/2020
7. Jmenování zástupců zřizovatele do školské rady
8. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele díla Studie proveditelnosti – infrastruktura místní
část Líšnice
9. Podání žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2021
10. Zřízení Fondu obnovy infrastruktury
11. Diskuze
12. Závěr
JEDNÁNÍ
1. Zahájení
13. zasedání zastupitelstva městyse zahájila starostka městyse, přivítala přítomné.
Předsedající určila ověřovatelem zápisu Miloslava Cihláře a Romanu
zapisovatelkou určila Ivanu Šťastnou.
Předsedající nechala schválit navržený program jednání.

Kotalíkovou,

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.
Přijaté usnesení č. 199/2020:
ZM schvaluje navržený program jednání Zastupitelstva Městyse Sepekov č. 13/2020.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se
V 18.03hodin se na jednání dostavil člen zastupitelstva Ing. Luboš Vaniš.
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2. Kontrola usnesení č. 12/2020
Zápis z jednání ZM č. 12/2020 byl 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. 200/2020:
ZM bere na vědomí zápis z jednání Zastupitelstva Městyse Sepekov č. 12/2020.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3. Revokace usnesení č. 176/2020, schválení uzavření smlouvy č.: 1030057838/002 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene v novém znění
Zastupitelstvo Městyse Sepekov schválilo svým usnesením č. 176/2020 uzavření smlouvy č.:
1030057838/002 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 Hadáčková: NN kabelové
připojení“ stranou budoucí oprávněnou uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
Věcné břemeno bude uzavřeno za účelem umístění distribuční soustavy – kabelu NN, uzemnění 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. 3105/59, 3105/61 v obci a k.ú. Sepekov. Věcné břemeno bude sjednáno úplatně, a to za
jednorázovou náhradu v celkové výši 36 750,- Kč bez DPH dle schváleného sazebníku úhrad
Městyse Sepekov pro zpoplatňování věcných břemen.
Firma ELPROJEKT Písek s.r.o. zastupující firmu E.ON Distribuce, a.s., zastoupenou společností
E.ON Česká republika, s.r.o. zaslala nový návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
1030057838/002 (dále jen „smlouva“), který mění výši jednorázové náhrady na 21 000,- Kč bez
DPH s odůvodněním, že původní výše byla chybně vypočítána. Ostatní ustanovení smlouvy se
nemění.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 201/2020:
ZM revokuje a ruší usnesení Zastupitelstva Městyse Sepekov č. 176/2020 ze dne 26.5.2020.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Přijaté usnesení č. 202/2020:
ZM schvaluje uzavření smlouvy č.: 1030057838/002 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 Hadáčková: NN kabelové připojení“ stranou budoucí oprávněnou uzavřít smlouvu o
zřízení věcného břemene.
Věcné břemeno bude uzavřeno za účelem umístění distribuční soustavy – kabelu NN, uzemnění
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. 3105/59, 3105/61 v obci a k.ú. Sepekov.
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Věcné břemeno bude sjednáno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 21 000,- Kč
bez DPH dle schváleného sazebníku úhrad Městyse Sepekov pro zpoplatňování věcných břemen.
ZM pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se
4. Zpráva o činnosti rady městyse
Zápisy ze zasedání Rady Městyse Sepekov č. 41- 46/2020 nebyly čtené, byly součástí přílohy
k materiálu pro jednání.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Členové rady městyse podali informaci o činnosti ve svěřených gescích:
Pavel Mácha - záležitosti spadající k místní části Líšnice
Byly řešeny dotazníky na zřízení vodovodu a kanalizace v Líšnici, zpět se vrátily reakce od
vlastníků 69 z 91 domů s čísly popisnými, s tím, že některá čísla popisná mají stejného majitele.
Lze říci, že 80% vlastníků nemovitostí v Líšnici má zájem.
Dále máme požadavek na veřejné osvětlení k č.p. 74, tuto záležitost vyřešíme na zasedání rady
městyse.
Ing. David Lukeš - veřejné zakázky a správa majetku obce
Informace budou podány při projednávání bodu č. 8) a č. 10).
Romana Koutníková - školství, sport, kultura, bytové a sociální záležitosti
Všechny kulturní akce byly z důvodu hygienických opatření zrušeny. Poslední akce, která se
konala, byla moc pěkná beseda o Islandu s Hanou Bendovou.
Přijaté usnesení č. 203/2020:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Městyse Sepekov a zápisy z jednání rady městyse č.
41 - 46/2020.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Přijaté usnesení č. 204/2020:
ZM bere na vědomí zprávy členů rady městyse o činnosti ve svěřených gescích.
Výsledek hlasování: 13 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.

Finanční výbor se distančním způsobem zabýval věcným návrhem člena rady městyse Davida
Lukeše na zřízení Fondu obnovy infrastruktury. Toto téma navrhovatel osobně prezentoval FV
na jeho zasedání č. 4 dne 25.4.2019, kdy nás seznámil s účelem svého projektu a vysvětlil
základní parametry navrhovaného fondu.
FV podporuje tento návrh, směřující k zabezpečení racionálního financování infrastruktury
městyse. Především se jedná o vodní a odpadové hospodářství. Je přirozené, že takovýto fond
by se měl také naplňovat finančními prostředky. Při projednávání ekonomické stránky tohoto
návrhu si FV provedl analýzu plnění „Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na
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období 2018 až 2042“. S jeho základními rysy jsem Vás již seznámil na zasedání
Zastupitelstva městyse 2. května loňského roku. Celkový dluh do infrastruktury tehdy
dosahoval výše 618 000 Kč.
Městys ani po loňském zvýšení ceny stočného nenaplňuje na příjmové straně rozpočtu výše
zmíněný plán financování a obnovy. Dalšímu zvyšování tohoto poplatku se do budoucna
nevyhneme, nicméně financování skrze výše zmíněný fond by mělo přispět ke kumulaci zdrojů
pocházejících i z jiných výnosů hospodářské činnosti.
Nebrání–li zřízení fondu nepřiměřené administrativní překážky či náklady na jeho zřízení,
vedení, administraci nebo případné kontrolní audity, je FV pro.
Provedena kontrola pokladny, vše v pořádku.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 205/2020 :
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se
5.2. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru Ing. Céza sdělil, že vzhledem k šíření nákazy koronavirem, byla
schůzka kontrolního výboru zrušena. Zpráva bude podána na příštím zasedání zastupitelstva.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 206/2020:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se
5.3. Zpráva o činnosti osadního výboru
Předseda osadního výboru Pavel Mácha sdělil, že informace o činnosti osadního výboru jsou
totožné s informacemi, které sdělil při projednávání bodu 4) Zpráva o činnosti rady městyse.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 207/2020:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti osadního výboru.
Výsledek hlasování: 12 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.
V současné době se dokončuje fasáda na budově úřadu. Dokončuje se rekonstrukce železniční
zastávky, tam se nyní řeší napojení elektro.
V Líšnici řešíme opravu střešní krytiny nad sálem u místního pohostinství a případné zateplení stropu.
Náklady by měly být přibližně stejné jako při výměně střešní krytiny na prodejně + 10% z důvodu
navýšení cen.
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Dále se nyní dokončuje rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské školce.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 208/2020:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro stavební činnost v obci.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se
5.5. Zpráva o činnosti výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život
Předsedkyně výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život Romana Kotalíková sdělila, že
informace o činnosti výboru jsou totožné s informacemi, které sdělila při projednávání bodu 4)
Zpráva o činnosti rady městyse.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 209/2020:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se
6. Rozpočtová změna č. 10/2020
Návrh rozpočtové změny zahrnuje výdaj na schválený nákup hasičského vozu od Obce Jarov, kde
městys vyhrál svoji nabídkovou cenou ve výši 239 tis. Kč výběrové řízení + příp. související
náklady (správní poplatky apod.).
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Návrh rozpočtové změny č. 10/2020:

Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 210/2020 :
Zastupitelstvo Městyse Sepekov projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2020 dle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se
7. Jmenování zástupců zřizovatele do školské rady
Důvodová zpráva:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění
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§ 167
(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je
orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud
je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební
řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a
zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady
nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí
a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a
druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci
nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými
zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem
školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů
školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda,
první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je
povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém
prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se
vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy
alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je
podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se
v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před
skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d) a f). Funkční
období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s
funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou
předsedy školské rady,
c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební
řád, nebo
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle
odstavce 8 věty první,
f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním
vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být
tento nezletilý žák žákem či studentem školy.
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§ 168
(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich
změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení
hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k
dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů 17) poskytne ředitel
školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy.
Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1
měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel
školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní
zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada
neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení
ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly
zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.
-----------------------------------------------------------------17) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

Starostka se dotázala, zda má někdo vlastní návrh na členy školské rady.
Vzhledem k tomu, že nikdo žádný návrh neměl, navrhla : Ing. Pavlínu Bambuškarovou, Petra
Šimečka a Mgr. Štěpánku Kadlecovou.
Starostka sdělila, že z posledního zasedání školské rady má zkušenost, že vedení školy nepodalo
členům školské rady k některým projednávaným bodům správné informace. Tito se pak dotazovali
v těchto věcech vedení obce.
Z tohoto důvodu chce takovýmto situacím do budoucna předejít, a proto se navrhla v případě, že
není jiný návrh zastupitelstva, členem školské rady za zřizovatele, aby mohly být podány v daný
moment správné informace a nikoli informace neodpovídající skutečnosti..
Mgr. Štěpánka Kadlecová učí na 1. ZŠ Milevsko, dříve učila na ZŠ v Opařanech. Je to člověk
pevných postojů a názorů a není vázána žádnými vazbami na zdejší školské ani rodičovské
prostředí.
Romana Kotalíková se dotázala, zde Mgr. Kadlecová souhlasí. Starostka sdělila, že s Mgr.
Kadlecovou osobně telefonicky mluvila a ta s kandidaturou za člena školské rady za zřizovatele
souhlasila.
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K projednávanému bodu nebyly vzneseny další dotazy či připomínky.
Přijaté usnesení č. 211/2020:
ZM jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Sepekov jmenuje
do školské rady pro funkční období 15.10.2020 až 14.10.2023 tyto zástupce:
Ing. Pavlínu Bambuškarovou, Sepekov 287
Petra Šimečka, Sepekov 71
Mgr. Štěpánku Kadlecovou, Opařany, část Podboří 54
Výsledek hlasování: 11 pro; 0 proti; 2 zdržel se (Bambuškarová, Šimeček)
8. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele díla Studie proveditelnosti – infrastruktura
místní část Líšnice
Předložil a zpracoval Ing. David Lukeš.
Důvodová zpráva:
Celý stát začíná pociťovat dopady sucha a nedostatku podzemních vod, zrovna tak místní část
Líšnice. Na základě provedeného průzkumu o zájmu napojení na dálkové zásobování pitnou
vodou mezi obyvateli Líšnice je zastupitelstvu předložen návrh na vyhlášení výběrového řízení na
zhotovitele díla Studie proveditelnosti – infrastruktura místní část Líšnice. Tato studie má za úkol
prověřit možnosti zásobování pitnou vodou, likvidaci dešťových a odpadních vod a další
přidružené stavby s ohledem na technickou možnost řešení a celkovými náklady životního cyklu.
Studie bude důležitým podkladem pro další stupně projektové dokumentace.
Návrh výzvy k podání nabídky včetně příloh byl součástí přílohy materiálu k jednání
zastupitelstva.
Diskuze:
Stanislav Sedláček, člen zastupitelstva – vodovodní řad končí „u cementárny“ u Týlových.
Z cementárny je vedena tlaková kanalizace.
Ing. David Lukeš, člen zastupitelstva – v materiálu je uvedena koncová větev „u cementárny“ DN
90, tuto informaci jsem našel v materiálu ČEVAKu. Je potřeba probrat možnosti jak likvidovat
splaškové vody. Zda postavit v Líšnici malou ČOV nebo zda vést kanalizaci gravitačně podél
potoka, v tomto případě vyřešit jak překonat Milevský potok. Všechny tyto otázky by měl
zodpovědět zpracovatel studie.
Ing. Luboš Vaniš, člen zastupitelstva – podklady jsou správně zpracované.
Stanislav Sedláček – mohou nastat potíže s vlastníky pozemků, také je potřeba zjistit geologické
podloží.
Ing. David Lukeš – v zadání je podmínka vést přednostně po pozemních ve vlastnictví obce,
případně kraje. Co se týká podloží, v zadání je předpokládaný průzkum 5 vrtaných a 12 kopaných
sond.
Starostka uvedla, že všechny tyto aspekty (např. geologické podloží, umístění na pozemcích aj.
právě bude vyhodnocovat studie proveditelnosti).
K projednávanému bodu nebyly vzneseny další dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 212/2020 :
ZM vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele díla „Studie proveditelnosti – infrastruktura místní
část Líšnice“ a schvaluje text výzvy k podání nabídky.

-9-

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se
9. Podání žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2021
Výtah z pravidel programu, která jsou součástí přílohy materiálu k jednání.
Specifické podmínky k jednotlivým opatřením – výňatek z pravidel

Opatření 1: Dotace na projekt obce

Dotovanou akcí je pořizován, rekonstruován nebo opravován výlučně majetek obce bez
omezení vlastnického práva, vyjma případů uvedených v čl. 2.2.

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2019, ve které má být akce realizována, je max. 2 tisíce. Dotaci
je možno přiznat i obci do 3 tisíc obyvatel, a to v případě, že akce bude realizována v části obce,
ve které není sídlo žadatele a tato část obce má méně než 2 tisíce obyvatel.

V tomto opatření lze provést opravu, obnovu, výstavbu či rekonstrukci budovy nebo stavby
včetně doplnění či pořízení nezbytného vybavení (např. obecního úřadu/radnice, školského
zařízení, sportovního a kulturního zařízení, hasičské zbrojnice, zdravotnického zařízení, zařízení
sociální péče, obytné budovy, sakrální stavby, hřbitova, čekárny na zastávkách hromadné
dopravy, knihovny, informačního centra); opravu, obnovu, výstavbu či rekonstrukci oplocení,
přístřešku, pergoly, altánu, požární nádrže, vodovodní a kanalizační sítě, kašny, soch, pomníku,
rozhledny, komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, rozhlasu, cyklistických a pěších stezek,
venkovního mobiliáře, stání pro kontejnery na komunální odpad, nákup kontejnerů na
komunální odpad, nákup techniky k údržbě veřejných prostranství, pořízení ukazatelů rychlosti,
úpravu veřejných prostranství apod.

Minimální výše požadované dotace je 25 tis. Kč a maximální výše dotace činí 300 tis. Kč.

Výše dotace na všechny akce jednoho žadatele v rámci opatření 1 může činit max. 300 tis. Kč.

V opatření 1 může obec podat maximálně 2 žádosti v daném roce do součtu dotací max. 300
tis. Kč.

Dotace na akci může činit maximálně 60 % uznatelných výdajů akce v běžném roce.

Příjemce dotace musí dodržet minimální procentuální podíl vlastních peněžních prostředků
na realizaci akce (tzn. minimálně 40 % k poskytnuté dotaci, která může činit maximálně 60 %
celkových uznatelných výdajů akce).

Přidělené dotace v opatření 1 a opatření 2 se slučují. Celkem může žadatel v roce 2021
obdržet dotace v součtu max. 350 tis. Kč. Přednostně se přidělují dotace v rámci opatření 1.

V jedné žádosti nelze žádat o dotaci na několik dílčích činností (akcí/projektů), které spolu
nesouvisí. Pokud bude v jedné žádosti uvedeno více dílčích činností v rámci popisu účelu akce,
musí být v žádosti popsáno, jak spolu souvisí.

Na realizaci akce musí být v běžném roce garantována obcí taková výše jejího finančního
podílu, aby spolu s dotací bylo finančně kryto 100 % uznatelných výdajů akce v daném roce.
Opatření 2: Dotace na úroky z úvěrů


Dotaci lze poskytnout na úroky z úvěru, určeného na realizaci projektů k obnově a zřízení
občanské vybavenosti, technické infrastruktury, zabezpečujícího komplexní úpravu veřejných
prostranství, zeleně, rybníků apod. Dotovat lze i úroky z úvěru, poskytnutého na nákup
pozemků a objektů nezbytných pro realizaci projektu nebo úroky z úvěru, který si žadatel bere
na předfinancování realizace projektu v rámci jiných dotačních programů. Majetek musí být
ve vlastnictví žadatele v souladu s čl. 2.2.



O dotaci může požádat obec s méně než 2 tisíci obyvateli k 31. 12. 2019.
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Minimální výše požadované dotace na akci je 5 tis. Kč. Maximální výše dotace na akci činí
200 tis. Kč.



Žadatel může v tomto opatření podat max. 3 žádosti. Souhrnná výše dotací na všechny žádosti
jednoho žadatele v rámci opatření 2 může činit max. 200 tis. Kč.



Přidělení dotace v opatření 2 je slučováno s opatřením 1. Celkem může žadatel v roce 2021
obdržet dotace v součtu max. 350 tis. Kč, přednostně se přidělují dotace v rámci opatření 1.



Pokud budou na tutéž akci poskytnuty dotace v rámci tohoto opatření opakovaně ve více
letech, může jejich celková výše dosáhnout maximálně 2 mil. Kč.



Dotace v rámci tohoto opatření může činit maximálně 80 % uznatelných výdajů akce (roční
splátky úroků z úvěru, kterou je obec zavázána uhradit) v běžném roce. Příjemce dotace musí
dodržet minimální procentuální podíl vlastních peněžních prostředků na realizaci akce (tzn.
minimálně 20 % k poskytnuté dotaci, která může činit maximálně 80 % celkových uznatelných
výdajů akce).



Dotace poskytnutá v rámci opatření 2 je poskytována jako podpora malého rozsahu (de
minimis) ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1407/2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis ze dne 18. 12. 2013, publikovaného v
Úředním věstníku Evropské unie pod číslem L 352 ze dne 24. 12. 2013.

Rada městyse navrhuje podání žádosti o dotaci na zazdění dřívějších WC po kostelem, odvodnění
a nový povrch části pozemku parc.č. 3105/1 v k.ú. Sepekov.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají členové zastupitelstva jiné vlastní návrhy k projednávanému
bodu, nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vznesen jiný návrh, dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 213/2020:
ZM schvaluje podání žádosti z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021
v Opatření 1, na realizaci díla „Revitalizace přístupu ke kostelu Panny Marie Sepekovské“.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Přijaté usnesení č. 214/2020:
ZM schvaluje podání žádostí z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021
v Opatření 3 Dotace úroků z úvěru na úroky z úvěrů na Dostavbu víceúčelového zařízení.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se
10. Zřízení Fondu obnovy infrastruktury
Předkládá a zpracoval Ing. David Lukeš.
Zastupitelstvu Městyse Sepekov je předkládán způsob plnění několika zákonných povinností na
tvorbu rezervy a plnění plánu obnovy vodovodní infrastruktury a plnění principu řádného
hospodáře.
Je navrhováno zřízení fondu, který bude dlouhodobě vyrovnávat finanční náročnost obnovy
zastarávající vodohospodářské infrastruktury. Počátečním vkladem jsou jednorázové částky, které
vznikají majetkovou dispozicí s plynárenským zařízením ve vlastnictví městyse a odprodejem
akcií.
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Tento vklad má vyrovnat dlouhodobý deficit, který vznikl zejména nízkým výběrem stočného. Pro
účely průběžného financování jsou navrženy zejména prostředky z výběru vodného a stočného
(toto je nutné v brzké době zvýšit na takovou mez, aby pokrylo vše co pokrýt má).
Prostředky jsou určeny k obnově stávající infrastruktury, ne k výstavbě nových lokalit a
infrastruktury v místních částech. Tyto akce mají být především financovány z investičních
prostředků městyse, případně za finanční prostředky jiné (dotace, úvěry).
Věcný návrh pravidel Fondu obnovy infrastruktury byl součástí přílohy materiálu k jednání
zastupitelstva.
Ing. David Lukeš – Městys Sepekov by měl plnit plán obnovy infrastruktury ať fyzickou opravou či
investicí nebo si ukládat finanční prostředky na další opravy. Je potřeba mít určená pravidla jak
zajistit počáteční vklad, průběžný vklad a na co prostředky používat. Usnesení je spíše pověření
formálního charakteru, abychom od 1.1. předložili finální podobu Fondu obnovy infrastruktury a
počítali s finančními prostředky v rozpočtu na příští rok.
Starostka – v souladu se všemi předpisy musíme tuto záležitost zkonzultovat s auditorskou firmou,
abychom se vyvarovali chyb. Finální podobu dostane zastupitelstvo ke schválení.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny další dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 215/2020:
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.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se
11. Diskuze
Starostka vyzvala přítomné, zda mají nějaké dotazy.
Nikdo z přítomných nevznesl žádný dotaz ani připomínku.
12. Závěr
Starostka městyse poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila v 18.27 hodin.

Ing. Pavlína Bambuškarová
starostka

Romana Kotalíková
ověřovatel zápisu

Miloslav Cihlář
ověřovatel zápisu
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