Zápis z 10. zasedání
Zastupitelstva Městyse Sepekov

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

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

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení
Projednání záměru změny pachtovní smlouvy
Kontrola usnesení č. 9/2019
Zpráva o činnosti rady obce, zprávy členů rady městyse v oblasti svěřených gescí
Zpráva o činnosti výborů
Zařazení území Městyse Sepekov do územní působnosti Místní akční skupiny Střední Povltaví
na období 2021 – 2027
Koupě odměřené části pozemku parc.č. 871/11 v obci a katastrálním území Sepekov užívané
jako chodník
Koupě odměřené části pozemku parc.č. 871/12 v obci a katastrálním území Sepekov užívané
jako chodník
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030057838/002
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Úprava náměstí v Sepekově – Obnova
zeleně“, výběr a schválení zhotovitele
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele díla „Stavební úpravy
budovy radnice č.p. 174 – oprava fasády“, výběr a schválení zhotovitele
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení multifunkčního stroje pro
údržbu obce“, výběr a schválení zhotovitele
Schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní o prodeji plynárenského zařízení ve vlastnictví
Městyse Sepekov
Diskuze
Závěr
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JEDNÁNÍ
1. Zahájení
10. zasedání zastupitelstva městyse zahájila starostka městyse, přivítala přítomné.
Dále přivítala právního zástupce Městyse Sepekov Mgr. Marka Krejčího.
Předsedající určila ověřovatelem zápisu Pavla Máchu a Romanu Kotalíkovou, zapisovatelkou
určila Ivanu Šťastnou.
Předsedající nechala schválit navržený program jednání.
Starostka vyzvala přítomné zastupitele, zda mají nějaký doplňující bod do programu jednání,
protože nikdo z přítomných zastupitelů nevznesl žádný doplňující bod do programu jednání,
nechala starostka hlasovat o schválení programu jednání.
Přijaté usnesení č. 162/2020:
ZM schvaluje navržený program jednání Zastupitelstva Městyse Sepekov č. 10/2020.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
2. Projednání záměru změny pachtovní smlouvy
Rada městyse na svém 37. zasedání konaném dne 20.4.2020 schválila a vyhlásila v souladu s §
39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr změny
pachtovní smlouvy ze dne 4.9.2015.
Starostka informovala, že změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít ke změně doby pachtu, kdy
doba pachtu sjednaná do 30.09.2020 se nově sjednává na dobu pachtu do 30.09.2030, tedy
dochází k prodloužení doby pachtu.
K tomuto záměru bylo možné se vyjádřit nebo podat své jiné nabídky, které musely být doručeny
na adresu Úřadu Městyse Sepekov, na adrese Sepekov 174, 398 51 Sepekov do 15:30 hodin dne
26.5.2020. Starostka informovala, že do této doby byly doručeny 3 nabídky.
Projednávání bodu se zúčastnil advokát a právní zástupce Městyse Sepekov Mgr. Marek Krejčí,
který otevíral nabídky podané do vyhlášeného záměru.
Mgr. Marek Krejčí informoval zastupitele, že byly obdrženy 3 nabídky a to od Jindřicha Kalouse,
Daniela Fary a Jana Slámy. Nabídky jsou tímto vzaty na vědomí, dále budeme postupovat dle
zákona.
Přijaté usnesení č. 163/2020:
ZM bere na vědomí nabídky podané do vyhlášeného záměru změny pachtovní smlouvy ze dne
4.9.2015.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Přijaté usnesení č. 164/2020:
ZM neschvaluje záměr změny pachtovní smlouvu uzavřené dne 4.9.2015.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
3. Kontrola usnesení č. 9/2020
Zápis z jednání ZM č. 9/2020 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. 165/2020:
ZM bere na vědomí zápis z jednání Zastupitelstva Městyse Sepekov č. 9/2020.
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Výsledek hlasování: 14 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. 31- 38/2020 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.
Člen rady městyse Pavel Mácha podal informaci o záležitostech spadajících k místní části Líšnice:
- je potřeba dořešit opravy asfaltu u č.p. 4 a dodat zrcadlo u č.p. 36;
- na základě podnětu doplnit dětské hřiště o prvky pro starší děti;
- vybudování vodovodu – mladší ročníky obyvatel mají zájem o napojení, do budoucna bychom
stavbu vodovodu chtěli realizovat
Člen rady městyse Ing. David Lukeš mající v gesci veřejné zakázky a správu majetku obce
informoval, že poptávku na studii proveditelnosti stavby vodovodu v Líšnici doposud nepřipravil.
Ve spolupráci se stavebním výborem se budeme snažit ji vypracovat co nejdříve.
Člen rady městyse Romana Kotalíková podala informaci, že vzhledem s nouzovému stavu se
všechny kulturní akce přesunuly nebo úplně zrušily. Nyní se vše bude řešit průběžně dle situace.
Starostka informovala, že již volají stánkaři ohledně poutí, vše se bude řešit podle situace a
nastavení z hlediska vlády. Situace se stále mění. Nyní je povoleno shromažďování max. 300 osob,
což je pro naši pouť málo. Organizační podmínky bychom v současně nastavených podmínkách
zatím asi nedokázali splnit.
Přijaté usnesení č. 166/2020:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Městyse Sepekov a zápisy z jednání rady městyse č.
31 - 38/2020.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Přijaté usnesení č. 167/2020:
ZM bere na vědomí zprávy členů rady městyse o činnosti ve svěřených gescích.
Výsledek hlasování: 14 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 informoval, že:

Finanční výbor zasedal dne 25.5.2020 od 19:00 hod.
Na programu schůze bylo projednání indikativní nabídky Komerční banky (KB), jejíž záměr
na posledním zasedání zastupitelstva nastínil.
Nabídka přišla na městys 3.3.2020 a výbor předpokládal, že ji zastupitelstvo přijme na tomto
zasedání ZM. Od té doby se však změnilo naprosto všechno, v oblasti financí především. Jiný
materiál k jednání nemá, a proto seznámil s původní nabídkou KB:
Termínovaný účet s indexovou sazbou v CZK
Výše vkladu

5 000 000 - 10 000 000 Kč

Pevná úroková sazba na 12 měsíců

1,40 % p.a.
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a
Amundi CR Krátkodobý (dříve "KB Peněžní trh")
Částka zhodnocení

5 000 000 Kč

Očekávaná výkonnost fondu

cca 1,00 – 1,50 % p.a.

Vstupní poplatek

0,20 % .

Dále byla provedena kontrola pokladny na úřadu městyse, vše v pořádku.
Vzhledem k datu podání nabídky v březnu 2020 a současnému propadu akcií na burze zřejmě tato
nabídka již neplatí.
Přijaté usnesení č. 168/2020
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
5.2. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
S činností kontrolního výboru seznámil předseda výboru Ing. Luboš Céza.
Kontrolní výbor na svém zasedání
1) provedl kontrolu usnesení 9/2020 se závěrem bez námitek;
2) ČOV – dotaz zda je v roce 2020 plánována rekonstrukce ČOV, jelikož je v havarijním stavu;
3) se zabýval řešením nefunkční přečerpávací stanice u Borku.
Starostka informoval v záležitosti rekonstrukce ČOV – nyní je možno podat žádost o dotaci na
rekonstrukci ČOV, již na tom pracuje specializovaná firma. V rámci projektu by mělo dojít i
k řešení přečerpávací stanice u Borku. Je to akce z hlediska ekonomického zatížení ve výši 20 až
30 mil. Kč. Před nouzovým stavem byly dotace 85 – 95 %, ale nyní se zřejmě budou dotační podíly
snižovat. Současný stav ČOV je z hlediska technologií nevyhovující.
Přijaté usnesení č. 169/2020:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
5.3. Zpráva o činnosti osadního výboru
Předseda osadního výboru Pavel Mácha sdělil vše ve zprávě člena rady mající v gesci místní část
Líšnice.
Přijaté usnesení č. 170/2020:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti osadního výboru.
Výsledek hlasování: 13 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 ve věci prováděných staveb:
Stav realizovaných staveb:
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– rekonstrukce kuchyně je ve stadiu dokončení, je připravena k provozu. Nyní se řeší dálková
regulace sálu a kuchyně.
- likvidace dešťových vod v ZŠ – budou instalovány 3 velké nádrže, voda se bude přečerpávat pro
závlahu fotbalového hřiště. Nebude zatěžována splašková kanalizace v ZŠ.
- Stavební výbor se dále vyjadřoval k různým stavbám v obci v rámci stavebních řízení.
Přijaté usnesení č. 171/2020:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro stavební činnost v obci.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
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.
Předsedkyně výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život Romana Kotalíková sdělila vše ve
zprávě člena rady mající v gesci kulturu a společenský život.
Přijaté usnesení č. 172/2020:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Kotalíková)
6. Zařazení území Městyse Sepekov do územní působnosti Místní akční skupiny Střední
Povltaví na období 2021 – 2027
Místní akční skupina Střední Povltaví zaslala Městysu Sepekov dopis ve znění:
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Starostka k projednávanému bodu uvedla, že Městys Sepekov by mohl z vhodných dotačních
programů žádat o dotace.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Přijatí usnesení č. 173/2020:
ZM schvaluje zařazení území Městyse Sepekov do území působnosti Místní akční skupiny
Střední Povltaví na období 2021 – 2027.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
7. Koupě odměřené části pozemku parc.č. 871/11 v obci a katastrálním území Sepekov užívané
jako chodník
Vlastníci pozemku parc.č. 871/11 v obci a katastrálním území Sepekov, SJM Pejša Jiří a Pejšová
Jindřiška, Radotín, Praha 5 nabízejí obci možnost odkupu části pozemku užívaného jako chodník
o výměře cca 26 m2.
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Situace dle katastrální mapy

Vlastníci pozemku jsou ochotni odměřenou část pozemku prodat za cenu cca 500,- Kč/m2.
Diskuze k projednávanému bodu:
Starostka se dotázala Ing. Jiřího Cihláře jako znalce v oboru, zde se jedná o cenu v místě a čase
obvyklou.
Ing. Jiří Cihlář – tato cena je vyšší, nicméně víme, že ti lidé pozemek za tuto cenu koupili. Pozemek
pod chodník potřebujeme vykoupit.
Pavel Mácha – pozemek na chodník by měl být v našem majetku.
Ing. Vaniš – pro stavbu chodníku budeme muset vykoupit další pozemky, cena je přijatelná
Ing. David Lukeš – v Milevsku vykupovali v roce 2016 pozemek pod chodníky za 330 Kč/m2, zřejmě
se jednalo o cenu dle vyhlášky.
Starostka se informovala o potřebě schválit financování i nákladů související s geodetickým
odměřením zájmové části cca 3 – 4 tis. Kč a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši
2 tis. Kč.
Jaroslav Lukeš – náklady jsou pro obec zanedbatelné.
Přijaté usnesení č. 174/2020:
ZM schvaluje koupi odměřené části pozemku parc.č. 871/11 v obci a katastrálním území
Sepekov užívané jako chodník za cenu 500 Kč/m2, s tím, že náklady na :
 vyhotovení oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující,
 vyhotovení kupní smlouvy uhradí kupující,
 správního poplatku za povolení vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí
kupující.
ZM pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
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8. Koupě odměřené části pozemku parc.č. 871/12 v obci a katastrálním území Sepekov užívané
jako chodník
Vlastníci pozemku parc.č. 871/12 v obci a katastrálním území Sepekov, Ing. Doubek Vojtěch a
Doubková Klára Dis., Sepekov nabízejí obci možnost odkupu části pozemku užívaného jako
chodník o výměře cca 27 m2.
Situace dle katastrální mapy

Vlastníci pozemku jsou ochotni odměřenou část pozemku prodat za cenu cca 500,- Kč/m2.
Starostka informovala, že se jedná o stejnou záležitost jako u předcházejícího bodu jednání.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č.175/2020:
ZM schvaluje koupi odměřené části pozemku parc.č. 871/12 v obci a katastrálním území
Sepekov užívané jako chodník (za cenu 500 Kč/m2, s tím, že náklady na :
 vyhotovení oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující,
 vyhotovení kupní smlouvy uhradí kupující,
 správního poplatku za povolení vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí
kupující
ZM pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030057838/002
Firma ELPROJEKT Písek 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 1030057838/002
(dále jen „smlouva“).
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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.
Zákres situace záměru stavby:

Starostka se dotázala přítomných zastupitelů, zda jsou k projednávanému bodu dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
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Přijaté usnesení č. 176/2020:
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.
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.
ZM pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
10. Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Úprava náměstí v Sepekově –
Obnova zeleně“, výběr a schválení zhotovitele
ZM přijalo na svém 9. zasedání konaném dne 27.2.2020 usnesení č. 161/2020 ve znění:
ZM schvaluje zadání a provedení výběrového řízení na výběr zhotovitele díla „Úprava náměstí
v Sepekově – Obnova zeleně“ externí odborné firmě, která zpracovávala žádost o dotaci na tuto
akci.
Firma Universal Solutions s.r.o., která administruje tento dotační projekt, provedla na podkladě
objednávky městyse výběrové řízení na zhotovitele.
Protokol o jednání komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a Protokol o otevírání
obálek byly součástí přílohy materiálu k jednání.
Výsledné pořadí
hodnocených
nabídek
Pořadí vítězné
1
2
3

Obchodní jméno a sídlo účastníka

ARBORES CZ s.r.o.
Ke Střelnici 184, 397 01 Písek
IČ: 26070804
Dušan Diviš
Štětice 27, 398 11 Ražice
IČ: 72125021
Stromeko s.r.o.
Bratronice 35, 273 63 Bratronice
IČ: 27249808

Nabídková cena bez DPH

415 829,17 Kč
470 196,50 Kč
503 269,85 Kč

Starostka informovala, že dotace ve výši cca 300 tis. Kč již na akci byla schválena.
Starostka se dotázala přítomných zastupitelů, zda jsou k projednávanému bodu dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 177/2020:
ZM na doporučení hodnotící komise, schvaluje uzavření Smlouvy o dílo k zakázce: „Úprava
náměstí v Sepekově – Obnova zeleně“ CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_132/0010593 s účastníkem:
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ARBORES CZ s.r.o., Ke Střelnici 184, 397 01 Písek, IČ: 26070804, který nabídl cenu bez DPH
415 829,17 Kč, tj. 503 153,30 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
11. Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele díla „Stavební úpravy
budovy radnice č.p. 174 – oprava fasády“, výběr a schválení zhotovitele
ZM přijalo na svém 9. zasedání konaném dne 27.2.2020 usnesení č. 159/2020 ve znění:
ZM vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele díla „Stavební úpravy budovy radnice č.p. 174 –
oprava fasády“ a schvaluje text výzvy k podání nabídky.
Do termínu stanoveného výzvou k podání nabídky na 25.5.2020, která byla zveřejněna v souladu se
směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na webových stránkách městyse a zároveň
byly přímo osloveny 3 firmy, byly podány 2 nabídky které byly otevřeny na jednání zastupitelstva.
Posouzení a hodnocení podaných nabídek:
Výsledné pořadí
hodnocených
nabídek
Pořadí vítězné
1
2

Obchodní jméno a sídlo
účastníka
BD STAVBY CZ s.r.o.
Týnická 567, Milevsko
VERTIGO Písek s.r.o.
Mírové náměstí 1303, Písek

Splnění
podmínek
nabídky

Nabídková cena bez DPH

ANO

4 060 542,- Kč

ANO

4 287 536,- Kč

Starostka se dotázala přítomných zastupitelů, zda jsou k projednávanému bodu dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 178/2020:
ZM po projednání a posouzení nabídek podaných do výběrového řízení na zhotovitele díla
„Stavební úpravy budovy radnice č.p. 174 – oprava fasády“ schvaluje zhotovitelem díla firmu
BD STAVBY CZ s.r.o., IČ 241 87 348 a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
12. Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení multifunkčního stroje pro
údržbu obce“, výběr a schválení zhotovitele
ZM přijalo na svém 9. zasedání konaném dne 27.2.2020 usnesení č. 160/2020 ve znění:
ZM vyhlašuje výběrové řízení dodavatele v rámci záměru městyse na „Pořízení multifunkčního
stroje pro údržbu obce“ a schvaluje text výzvy k podání nabídky.
Výzvou k podání nabídky byly přímo osloveny 3 firmy.
Do termínu stanoveného výzvou k podání nabídky na 22.5.2020 byly podány 2 nabídky, a to:
Výsledné pořadí
hodnocených
nabídek
Pořadí vítězné
1
2

Záruka

Splnění
podmínek
nabídky

Nabídková cena bez
DPH

Avistech s.r.o.

24 měsíců

ANO

1 060 000,- Kč

GARDEN Studio s.r.o.

24 měsíců

ANO

1 100 000,- Kč

Obchodní jméno a sídlo
účastníka

Starostka se dotázala přítomných zastupitelů, zda jsou k projednávanému bodu dotazy či připomínky.
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K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 179/2020:
ZM po projednání a posouzení nabídek podaných do výběrového řízení na zhotovitele díla
„Pořízení multifunkčního stroje pro údržbu obce“ schvaluje dodavatelem firmu Avistech s.r.o.
IČ 260 90 520 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
13. Smlouva o smlouvě budoucí kupní a dohoda o výpůjčce
Na podkladě jednání mezi Městysem Sepekov zastoupeným advokátem Mgr. Markem Krejčím
byl připraven konečný návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní, který je dle stanoviska právníka
ve znění, které je možné z hlediska právního akceptovat.
Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a dohody o výpůjčce byl součástí přílohy materiálu
k jednání.
Starostka se dotázala přítomných zastupitelů, zda jsou k projednávanému bodu dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 180/2020:
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a dohody o výpůjčce mezi Městysem
Sepekov na straně budoucí prodávající a firmou E.ON Distribuce, IČO 28085400 na straně
budoucí kupující. Smluvní strany se touto smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy zavazují,
že spolu uzavřou nejpozději do tří měsíců od majetkoprávního projednání stavby s názvem
„Plynofikace obcí Sepekov a Líšnice“, tj. uzavření konečných smluv na věcná břemena
minimálně k STL plynovodům, smlouvu kupní, jejímž předmětem bude převod vlastnického
práva k citovanému plynárenskému zařízení. Znění smlouvy konečné je přílohou č. 1 této
budoucí smlouvy. ZM pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
14. Diskuze
Stanislav Sedláček, zastupitel – dotaz zda bylo jednáno s majitelem hotelu U Smržů v souvislosti s
přístupem k soudce u č.p. 123, vede tudy kanalizační sběrač. Je potřeba sjednat věcné břemeno.
Starostka – pokud tam je prokazatelně vedení a bylo zřízeno před nabytím účinnosti zákona, který
ukládá, že na inženýrské sítě se zřizují věcná břemena, tak podle právního výkladu to zatížení
existuje po právu. Dotážeme se právníka jak tuto záležitost ošetřit.
15. Závěr
Starostka městyse poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila v 18.50 hodin.
Ing. Pavlína Bambuškarová
starostka

Pavel Mácha
ověřovatel zápisu

Romana Kotalíková
ověřovatel zápisu
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