Zápis z 9. zasedání
Zastupitelstva Městyse Sepekov
Místo konání:

Zasedací síň Úřadu Městyse Sepekov

Datum konání:
Čas zahájení
jednání:

27. února 2020 od 1800 hod
18.02 hod.

Přítomno:
15 členů

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, Vácha Milan

Omluveni:

---

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Luboš Céza, Petr Šimeček

Zapisovatel:

Ivana Šťastná

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Zahájení
Složení slibu nového člena Zastupitelstva Městyse Sepekov
Volba člena Rady Městyse Sepekov
Volba předsedy Výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život
Volba členů Výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život
Schválení investičního záměru a realizaci akce „Sepekov - Stavební úpravy areálu ZŠ a
MŠ - část rekonstrukce sociálního zařízení MŠ"
Kontrola usnesení č. 8/2019
Zpráva o činnosti rady obce, zprávy členů rady městyse v oblasti svěřených gescí
Zpráva o činnosti výborů
Rozpočtová změna č. 2/2020
Projednání a schválení účetní závěrky Služby městyse Sepekov s.r.o.
Projednání výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Městyse Sepekov v souladu
s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků ve znění dalších předpisů
Dar TJ Sokol Sepekov, z.s.
Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZP – 014340000108/001
Smlouva o zřízení věcného břemene č. : PI - 014330059056/001
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030052342/001
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1040017284/002
Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele díla
„Stavební úpravy budovy radnice č.p. 174 – oprava fasády“
Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení
multifunkčního stroje pro údržbu obce“
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Úprava náměstí v Sepekově –
Obnova zeleně“
Diskuze
Závěr
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JEDNÁNÍ
1. Zahájení
9. zasedání zastupitelstva městyse zahájila starostka městyse, přivítala přítomné.
Předsedající určila ověřovatelem zápisu Ing. Luboše Cézu a Petra Šimečka, zapisovatelkou určila
Ivanu Šťastnou.
Předsedající navrhla doplnit do navrženého programu jednání body, jejichž potřeba projednání
vyvstala až po zveřejnění oznámení o konání zastupitelstva a zaslání materiálu k jednání, a to:
 Schválení investičního záměru a realizaci akce „Sepekov - Stavební úpravy areálu ZŠ a
MŠ - část rekonstrukce sociálního zařízení MŠ"
 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1040017284/002
 Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Úprava náměstí v Sepekově –
Obnova zeleně“
Starostka vyzvala přítomné zastupitele, zda mají nějaký další doplňující bod do programu jednání,
protože nikdo z přítomných zastupitelů nevznesl žádný doplňující bod programu jednání, nechala
starostka hlasovat o schválení programu jednání doplněného o navržené body.
Přijaté usnesení č. 137/2020:
ZM schvaluje navržený program jednání Zastupitelstva Městyse Sepekov č. 9/2020.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
2. Složení slibu nového člena Zastupitelstva Městyse Sepekov
Člen zastupitelstva Michal Koutník podal dne 31.12.2019 rezignaci na mandát zastupitele. Na
uvolněný mandát nastoupil 1. náhradník, kterým je Romana Kotalíková. Členkou zastupitelstva se
stala ode dne 1.1.2020.
Romana Kotalíková složila svým podpisem zákonem předepsaný slib.
3. Volba člena Rady Městyse Sepekov
Rada městyse navrhla na uvolněné místo člena rady městyse zvolit Romanu Kotalíkovou.
Starostka vyzvala zastupitele, zda mají jiný návrh na člena rady. Nikdo z přítomných zastupitelů
nevznesl žádný jiný návrh.
Přijaté usnesení č. 138/2020
ZM volí členem Rady Městyse Sepekov Romanu Kotalíkovou, Sepekov 251.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Kotalíková).
4. Volba předsedy Výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život
Rezignací člena zastupitelstva Michala Koutníka na funkci zastupitele byla ukončena i jeho funkce
předsedy Výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život.
Rada městyse navrhla zvolit předsedou výboru Romanu Kotalíkovou, která od 1.1.2020 nastoupila
na uvolněný mandát zastupitele.
Starostka vyzvala zastupitele, zda mají jiný návrh na člena rady. Nikdo z přítomných zastupitelů
nevznesl žádný jiný návrh.
Přijaté usnesení č. 139/2020:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) v platném znění předsedou výboru pro školství, kulturu, sport a společenský
život Romanu Kotalíkovou, Sepekov 251.
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Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Kotalíková).
5. Volba členů Výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život
Člen výboru Jan Svěrák ukončil funkci člena výboru z pracovních důvodů a Michal Koutník podáním
rezignace ukončil svoji činnost ve funkci předsedy výboru. Michal Koutník se opakovaně vyjádřil, že
nechce být ani řadovým členem výboru. ZM schválilo počet členů výboru 5 a je třeba zvolit nové
členy.
Důvodová zpráva:
Zákon nestanoví proceduru ukončení členství ve výborech zastupitelstva; pouze v § 84 odst. 2 písm. l)
zákona o obcích svěřuje volbu předsedy a dalších členů výborů do vyhrazené kompetence
zastupitelstva obce. Z dikce tohoto ustanovení vyplývá kompetence stejného orgánu obce i k
odvolávání těchto osob z jejich funkce.
Člen výboru přestává být členem výboru také okamžikem, kdy vůči zastupitelstvu nebo výboru, do
kterého byl dříve zvolen, projeví svoji vůli odstoupit (rezignuje). Není třeba, aby o jeho odstoupení
ještě někdo hlasoval (nelze předpokládat, že negativní výsledek hlasování způsobí, že rezignujícího
bude možno proti jeho vůli dál považovat za člena), je však běžné ve zřizovatelském orgánu vzít
rezignaci na vědomí jako východisko pro budoucí doplnění výboru.
Zdroj: www.mvcr.cz/odk
Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 3 Výbory a komise orgánů územních samosprávných celků.

Rada městyse navrhuje zvolit novým členem výboru Alenu Hejnovou, z důvodu její dlouholeté
aktivity při pořádání dětských a společenských akcí, a Miroslava Břicháčka, který aktivně působí
od otevření kulturního centra jako technik a zúčastňuje se tak většiny pořádaných akcí.
Starostka vyzvala zastupitele, zda mají jiný návrh na členy výboru. Nikdo z přítomných zastupitelů
nevznesl žádný jiný návrh.
Přijaté usnesení č.140/2020 :
Zastupitelstvo Městyse Sepekov volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) v platném znění členy Výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život
Alenu Hejnovou, Sepekov 270 a Miroslava Břicháčka ml., Sepekov 75.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
6. Schválení investičního záměru a realizaci akce „Sepekov - Stavební úpravy areálu ZŠ a MŠ část rekonstrukce sociálního zařízení MŠ"
Starostka informovala o možnosti podání žádosti o dotaci na rekonstrukci sociálních zařízení
v mateřské škole z programu Ministerstva financí ČR, s max. výší dotace 90% celkových nákladů
akce. Konec příjmů žádostí je 15.3.2020.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 141/2020:
ZM schvaluje investiční záměr a realizaci akce „Sepekov - Stavební úpravy areálu ZŠ a MŠ část rekonstrukce sociálního zařízení MŠ" a schvaluje podání žádosti o podporu na Ministerstvo
financí České republiky, podprogram 298D2280 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálního školství v působnosti obcí.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se
7. Kontrola usnesení č. 8/2019
Zápis z jednání ZM č. 8/2019 byl součástí přílohy materiálu k jednání.

-3-

Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 142/2020:
ZM bere na vědomí zápis z jednání Zastupitelstva městyse Sepekov č. 8/2019.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
8. Zpráva o činnosti rady obce, zprávy členů rady městyse v oblasti svěřených gescí
Zápisy ze zasedání Rady Městyse Sepekov č. 27- 30/2019 nebyly čtené, byly součástí přílohy
k materiálu pro jednání.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k zápisům z Rady Městyse Sepekov nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Člen rady městyse Ing. David Lukeš podal informaci o činnosti ve svěřené gesci veřejné zakázky a
správa majetku. Rada městyse doporučí ZM po jeho dopracování kompletní záměr na zřízení
fondu obnovy infrastruktury. Věcný záměr rozpracujeme do konečné podoby a předložíme jako
celek zastupitelstvu.
Inženýrské sítě v Líšnici – byl vypracován pracovní seznam otázek, které je potřeba zodpovědět.
Nyní bude probíhat konzultace ve stavebním výboru a Radě městyse. Vyzval zastupitele, že
v případě zájmu zašle seznam okruhů, které je třeba před přípravou akce vyřešit.
Přijaté usnesení č. 143/2020:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Městyse Sepekov a zápisy z jednání rady městyse č.
27/2019, 28/2019, 29/2019, 30/2019.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Přijaté usnesení č. 144/2020:
ZM bere na vědomí zprávy členů rady městyse o činnosti ve svěřených gescích.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se
9. Zpráva o činnosti výborů
9.1. Zpráva o činnosti finančního výboru
S činností finančního výboru seznámil předseda výboru Bc. Jaroslav Lukeš.
Finanční výbor zasedal dne 25.2.2020 od 15:00 hod.
Na programu schůze bylo projednání záměru městyse o investici do fondu v rámci investiční strategie
Amundi. Se základními parametry této strategie seznámili členy FV zástupci KB, jmenovitě Ing. Vlna a
Ing. Němec.
Jedná se o krátkodobé investice v časovém horizontu 0,5 roku – 2 let, míra zhodnocení se pohybuje
okolo 1,3%. Míra rizika na nejnižším stupni „1“ a odpovídá výnosu. Svým charakterem fond
konzervativní.
Městys předpokládá investici ve výši 5 mil. Kč.
Dále je zde možnost si založit u KB termínovaný vklad, jehož zhodnocení je obdobné.
FV podporuje aktivní zhodnocení volných finančních prostředků. Komerční banka předloží paní
starostce konkrétní plán této strategie a FV jej projedná na svém příštím zasedání.
Starostka upřesnila, že termínovaný vklad lze využít pouze v případě, že investice do podílových fondů.
Konkrétní nabídku bude ZM projednávat po jejím obdržení na dalším zasedání.
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K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 145/2020:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se
9.2. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
S činností kontrolního výboru seznámil předseda výboru Ing. Luboš Céza.
Kontrolní výbor na svém zasedání dne 26.2.2020 provedl kontrolu plnění usnesení ZM č. 8 –
kontrolní výbor nemá námitek.
Dotazy kontrolního výboru :
1) kolik finančních prostředků je plánováno v roce 2020 pro Líšnici.
2) zda bude po zimním období plánována oprava výtluků po komunikacích v obci.
3) zda se do budoucna počítá se správcem kulturního centra, nebo jakým způsobem bude provoz
zajištěn.
Starostka – ad 1) v Líšnici je počítáno s náklady na běžnou údržbu obce (údržba zeleně, svoz
odpadu, opravy veřejného osvětlení, místního rozhlasu, apod.), bude pořízeno 100 ks nových židlí
do sálu a nový kotel do místnosti osadního výboru s náklady 100 tis. Kč.
Ad 2) opravy silnic - za Humny se plánuje investiční akce stavba průmyslové haly, elektro
přípojka atd. Z tohoto důvodu bude oprava silnice odložena až po ukončení této akce.
Ing. Vaniš – ještě by tam měli být 3 nové domovní vodovodní přípojky a bude rozkopána celá
silnice. Celý povrch se bude muset udělat nový.
Ad 3) přípravu stolů a židlí stejně nezvládne jeden člověk. Doposud vše funguje díky kulturnímu
výboru dobře.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 146/2020:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Ing. Céza).
9.3. Zpráva o činnosti osadního výboru
S činností osadního výboru seznámil předseda výboru Pavel Mácha
-

Bude zakoupen nový kotel do místnosti osadního výboru, trvá to déle, než jsme čekali, naštěstí
letos nebyly žádné mrazy.
Průběžně dle potřeby probíhají opravy veřejného osvětlení.
Zřízení vodovodu v Líšnici – je potřeba zpracovat projekt a poté oslovit občany, aby věděli,
kudy vodovod povede a kolik přibližně bude stát přípojka.
Dotaz zda bude možné vést i kanalizaci a kudy. Opět nastane problém s pozemky, je tam
spousta vlastníků. Bude to běh na dlouhou trať, ale rádi bychom to zrealizovali.

Diskuze k projednávanému bodu:
Pan Sedláček (zastupitel) – je dobře, že se začal vodovod v Líšnici řešit, ale pozor na podloží.
V Líšnici je skála a voda musí být 1,5 m pod povrchem. Mohl by v tom být problém.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky.
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Přijaté usnesení č. 147/2020:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti osadního výboru.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Mácha).
9.4. Zpráva o činnosti výboru pro stavební činnost v obci
S činností výboru pro stavební činnost v obci seznámil předseda výboru Ing. Luboš Vaniš.
Stavební výbor projednával běžné záležitosti na vědomí a různé žádosti – všem jsme vyšli vstříc a bylo
vyhověno. Dále jsme se zabývali:
- likvidací dešťových vod v základní škole
- úpravou ZŠ (kuchyňka)
- úpravou MŠ (toalety)
- oprava kuchyně restaurace – vše nyní běží v rozsahu limitu výstavby, provádí se
vodoinstalace, topení a elektroinstalace.
- voda pro Líšnici – jedná se o strategickou záležitost, zatím máme 2 koncepce. Jedna je, že by
se nezasahovalo do komunikací, ale vedla by se za zahradami, což je strategie, která se
využívá ve většině obcí. V Líšnici je zajímavé podloží - jílovité a skalnaté, ze 60% bude nutno
střílet skálu. Pokud vezmeme i kanalizaci je zde mnoho problémů. Připravil jsem cenové
úvahy dle geologického podloží. Koncept se musí zhodnotit z hlediska ekonomického. Co se
týká kanalizace, narazíme na problém, jestli Líšnici odkanalizovat lokálně a vybudovat ČOV
jen pro Líšnici, nebo ji napojit na čističku v Sepekově. V tomto případě narazíme na potok,
kde musí být kanalizační shybka. Vše je ekonomická záležitost, musíme mít cenové rozvahy.
- Malé opravy kanálů v Líšnici provedly Služby Města Milevska, odvedli velmi kvalitní práci a
chci jim poděkovat.
Přijaté usnesení č. 148/2020:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro stavební činnost v obci.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
9.5. 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 na své schůzi projednal velikonoční jarmark, který se bude konat 28. března 2020
dopoledne. Dále koncert kapely ARGEMA 22.5.2020. Pouťové taneční zábavy, na kterých zahrají
Fantom a Scarlet.
14. listopadu v kulturním centru zahraje kapela Parkán.
Na duben je plánována beseda o Švýcarsku a dechovka Zelená šestka.
Dále byla projednáno zajištění Muziky pod kaštanem, která bude v létě.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 149/2020:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
10. Rozpočtová změna č. 2/2020
V souladu s uzavřenými smlouvami vzešlých z výběrových řízení je nutné schválit rozpočtovou
změnu, která zahrnuje náklady na rekonstrukci kuchyně kulturního centra a to včetně DPH, které
bude zpětně uplatněno (vráceno do rozpočtu).
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Návrh rozpočtové změny:

Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č.150/2020 :
Zastupitelstvo Městyse Sepekov projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2020 dle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
11. Projednání a schválení účetní závěrky Služby městyse Sepekov s.r.o.
Právnická osoba zřízená obcí Služby městyse sepekov s.r.o. předkládá účetní závěrku za rok 2019
ke schválení. Za rok 2019 skončilo hospodaření s.r.o. se ziskem 38 378,41 Kč před zdaněním.
Účetní závěrka byla součástí přílohy materiálu k jednání.
Ing. David Lukeš - pro možný střet zájmů vzhledem ke své pracovní pozici v konkurenční firmě se
u tohoto bodu vylučuji z hlasování.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
Bc. Jaroslav Lukeš – všem, kteří se o takovýto výsledek hospodaření zasloužili, patří poděkování.
Přijaté usnesení č. 151/2020:
ZM schvaluje účetní závěrku společnosti Služby městyse Sepekov s.r.o., IČ 04469534.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Hejna).
12. Projednání výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Městyse Sepekov v souladu s
nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků ve znění dalších předpisů
Důvodová zpráva:
Shrnutí zásadních důsledků nové právní úpravy právních poměrů a odměňování členů zastupitelstev
obcí
Jedná se o základní zjednodušené informace spojené s novým systémem odměňování.
Podrobnosti lze nalézt v Metodickém doporučení č. 5.4.
Aktuální informace jsou zveřejňovány na stránkách www.mvcr.cz/odk.
Nejzásadnější změny a informace:
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1) Rozhodující datum pro aplikaci nové právní úpravy byl 1. leden 2018. Do té doby účinné nařízení
vlády č. 37/2003 Sb. bylo k 1. lednu 2018 zrušené.
2) Veškeré rozhodování o záležitostech týkajících se právních poměrů a odměňování členů zastupitelstev
obcí náleží už jen do vyhrazené působnosti zastupitelstva obce. Na jiné orgány obce nelze delegovat.
3) Zákon nově stanovil 11 velikostních kategorií obcí, 3 kategorie krajů a HMP závazných i pro
konstrukci prováděcího nařízení vlády (NV č. 318/2017 Sb.).
4) Konkrétní výše odměn za měsíc pro uvolněné členy zastupitelstva obce a maximálních odměn pro
neuvolněné členy zastupitelstva obce jsou stanoveny v příloze nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a to vždy
konkrétní výslednou částkou (v průsečíku příslušného řádku dle „velikostní kategorie obce“ a příslušného
sloupce vyhrazeného určité konkrétní funkci resp. skupině funkcí).
5) Pro zařazení obce do příslušné velikostní kategorie z hlediska odměňování členů jejího zastupitelstva je
rozhodující počet obyvatel obce (vč. cizinců), kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu k 1. lednu
kalendářního roku v roce voleb, a to po celé funkční období jednoho zastupitelstva (s výjimkou případu, že
by se počet obyvatel dané obce zvýšil či snížil o 20 %). Počet obyvatel bude čerpán z ISEO (Informační
systém evidence obyvatel) a CIS (Cizinecký informační systém).
6) Stanovovat odměny za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva je nadále vyhrazeno zastupitelstvu
obce. V usnesení zastupitelstvo obce stanoví výši odměn za měsíc, a to částkou v celých korunách, přitom
může přihlédnout k plnění individuálních úkolů,
které jednotlivým členům uložilo, a předem stanoveným způsobem k jejich účasti na jednání orgánů,
jejichž jsou členy. Odměny nelze stanovit se zpětnou platností a související usnesení pozbývá platnosti
uplynutím volebního období zastupitelstva, které odměnu stanovilo.
7) Pokud neuvolněný člen zastupitelstva vykonává souběžně více funkcí, lze mu souhrnnou odměnu,
avšak maximálně jen za 3 souběžně vykonávané funkce, a to za:
• člena rady,
• předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu,
• člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu.
Jiné funkce (starosta, místostarosta, řadový člen zastupitelstva) do souhrnu nelze zahrnout. Nelze tedy
již sčítat odměny za výkon funkce „řadového“ člena zastupitelstva s jakoukoli další funkcí (všechny částky
odměn v příloze nařízení vlády už s tím počítají). Stejně tak nelze sčítat odměnu za výkon funkce starosty či
místostarosty s jakoukoli jinou funkcí.
Pokud zastupitelstvo obce o poskytování souhrnné odměny výslovně nerozhodne, i neuvolněným
členům zastupitelstva se bude poskytovat jen jedna odměna, a to odměna za funkci, za níž
zastupitelstvo obce stanovilo odměnu nejvyšší. Aplikuje se již od 1. ledna 2018.
8) Zákon nově obsahuje taxativní výčet dalších možných plnění, která lze z peněžního fondu
nebo z rozpočtu obce členům zastupitelstva poskytnout, a to za obdobných podmínek
a v obdobné výši jako zaměstnancům obce:
Pro uvolněné i neuvolněné:
• příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o oddávající nebo členy zastupitelstva
obce zastupující obec na veřejných občanských obřadech,
• příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce,
• odměnu při významném životním výročí,
• příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva obce.
Pouze pro uvolněné:
• příspěvek na stravování,
• příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření
nebo životní pojištění,
• příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a příspěvek na
rekreaci.
9) Nárok a související podmínky na poskytnutí pracovního volna k výkonu funkce člena
zastupitelstva obce u zaměstnanců v pracovním poměru se nemění.
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10) Pokud neuvolněný člen zastupitelstva obce podniká nebo provozuje jinou samostatnou výdělečnou
činnost, náleží mu paušální náhrada za ztrátu na výdělku, nově i když je vedle toho v pracovním či jiném
obdobném poměru.
Paušální náhradu nadále stanovuje zastupitelstvo obce, avšak od 1. ledna 2018 vždy částkou na hodinu.
Současně zastupitelstvo obce stanovuje nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu poskytnout v souhrnu
za kalendářní měsíc.
20) Nově je do vyhrazené kompetence zastupitelstva obce doplněno od 1. ledna 2018 vyslovovat souhlas se
vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce.

Maximální měsíční odměna dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územně samosprávných celků ve znění novely č. 202/2018 Sb., která nabyla účinnosti dne
1.1.2019 pro velikostní kategorii územně samosprávného celku 4 (od 1001 do 3000 obyvatel),
platila do 31.12.2019:
NEUVOLNĚNÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA

místostarosta
člen rady
předseda výboru nebo komise
člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu
neuvolněný člen zastupitelstva

Maximální měsíční odměna celkem v Kč
do 31.12.2019
29 546
6566
3283
2736
1641

Od 1.1.2020 dochází s nabytí účinnosti nařízení vlády č. 338/2019 Sb. k novelizaci zákona č.
318/2017 Sb.,v platném znění a maximální výše odměn se mění takto:

místostarosta
člen rady
předseda výboru nebo komise
člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu
neuvolněný člen zastupitelstva

Maximální měsíční odměna celkem v Kč
od 1.1.2020 (navýšení o cca 10 %)
32501
7223
3611
3010
1805

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů m.j. stanoví:
v § 72
Neuvolněným členům zastupitelstva obce může být za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna. Její maximální
výši stanoví prováděcí právní předpis.
v § 77 (3)
V případě souběhu výkonu několika funkcí
a) náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší
odměna,
b) lze neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za
jednotlivé funkce.
Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento předpis m.j. stanoví:
v§2
Měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstev
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(1) Neuvolněným členům zastupitelstev může být poskytnuta měsíční odměna až do výše stanovené v přílohách
č. 1, 2 a 3 k tomuto nařízení, není-li dále stanoveno jinak.
(3) Měsíční odměna se poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo.

Rada městyse po projednání a posouzení výše odměn schválených v jiných srovnatelných obcích
doporučuje navýšení odměn ve výších uvedených v návrhu usnesení.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 152/2020:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny
za měsíc v následujících
částkách:
místostarosta: 18 000,- Kč,
člen rady: 3 000,- Kč,
předseda výboru/komise: 1 500 Kč,
člen výboru/komise: 1 000,- Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 700,- Kč,
s tím, že u souběžně vykonávaných funkcí
člena rady,
předsedy výboru nebo komise,
člena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu
se měsíční odměny za každou jednotlivě vykonávanou funkci sčítají.
Odměna bude poskytována ode 1.3.2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát
člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích
změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné
funkce.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Pro organizaci a zajištění personálního zabezpečení v rámci konání kulturních, společenských a
jiných veřejných akcí je navrženo v souladu s konzultovaným metodickým doporučení
ministerstva vnitra uzavřít pracovně právní vztah s Romanou Kotalíkovou, Sepekov 251 na tyto
činnosti dle skutečného časového rozsahu prací s odměnou ve výši 150,- Kč/hod.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 153/2020:
ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. p) uzavření pracovně právního vztahu s Romanou
Kotalíkovou, Sepekov 251 pro zajištění organizace a personálního zabezpečení v rámci konání
kulturních, společenských a jiných veřejných akcí s odměnou ve výši 150,- Kč/hod dle skutečně
vykázaného doby této prováděné činnosti.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Kotalíková).
13. Dar TJ Sokol Sepekov, z.s.
Spolek TJ Sokol Sepekov, z.s. podal žádost o finanční příspěvek na činnost spolku v roce 2020
alespoň ve výši 100 tis. Kč (spolkům zatím schváleny rozhodnutím rady městyse v celkové výši 81
tis. Kč). Žádost zatím nebyla podána v letošním roce spolkem JUNÁK, kterému byl opakovaně
v předchozích letech schválen dar ve výši 10 tis. Kč.
V rozpočtu městyse je na příspěvky a dary neziskovým organizacím schválená částka 200 tis. Kč.
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Důvodová zpráva:
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 po jednání rady městyse, na kterém byly schvalovány finanční dary
spolkům jako výraz ocenění jejich činnosti.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky. Informovala zastupitele, že Městys Sepekov plánuje v letošním roce investici ve výši
270 tis. Kč na vrt pro zavlažování hřiště.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 154/2020:
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 činnost spolku v
obci na rok 2020.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
14. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZP – 014340000108/001
V návaznosti na plánovaný odkup stavby pod názvem „Příp. STL Sepekov, parc.č. 923/1“, byla
společnost Hrdlička spol. s r.o. pověřena energetickou společností E.ON (na základě mandátní
smlouvy), aby zajistila zprostředkování - podepsání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni č. ZP-014340000108/001.
Na základě skutečného provedení stavby (geodetické zaměření příp. i geometrický plán pro
vyznačení věcného břemene) bylo prokázáno, že nemovitost ve vlastnictví městyse byla
předmětnou stavbou dotčena, resp. zřizované energetické zařízení bylo umístěno na nemovitosti
ve vlastnictví městyse. Podle současné právní legislativy je provozovatel distribuční soustavy
povinen s vlastníky nemovitostí dotčených zařízením distribuční soustavy smluvně zřídit právo
věcného břemene.
Jedná se o plánovaný odkup energetického zařízení od pana Jindřicha Peterky
Firma Hrdlička spol. s r.o.
zaslala Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP –
014340000108/001, včetně geometrického plánu, tabulek délek a rozhodnutí stavebního úřadu byl
přílohou materiálu k jednání.

Zákres situace dle geometrického plánu:
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Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 155/2020:
ZM schvaluje uzavření smlouvy č.: ZP – 014340000108/001 o zřízení věcného břemene mezi
Městysem Sepekov na straně povinné a společností E.ON Distribuce, a.s.na straně oprávněné,
kdy předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického
zákona a to jako osobní služebnost ve prospěch provozovatele distribuční soustavy. Obsahem
věcného břemene je umístění STL přípojky na pozemku parc.č. 923/1 v obci a katastrálním území
Sepekov ve vlastnictví Městyse Sepekov v rozsahu věcného břemene vymezeného dle
geometrického plánu č.: 924-190089/2019 za jednorázovou náhradu ve výši 10 000,- Kč bez
DPH. ZM pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
15. Smlouva o zřízení věcného břemene č. : PI - 014330059056/001
Firma Ging s.r.o. zastupující firmu E.ON Distribuce, a.s., zastoupenou společností E.ON Česká
republika, s.r.o. zaslala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. : PI - 014330059056/001
(dále jen „smlouva“). Oprávněná strana je vlastníkem a provozovatelem stavby „Sepekov čp. 25:
NN úprava vedení“.
Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického
zákona a to jako osobní služebnost ve prospěch PDS dle tohoto zákona. Obsahem věcného
břemene je umístění distribuční soustavy - nového kabelového vedení NN a sloupu NN na
pozemku parc.č. 3105/46 v k.ú. Sepekov ve vlastnictví městyse.
Věcné břemeno bude sjednáno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 8 000,- Kč
bez DPH na základě podepsané Smlouvy budoucí č. 1040015320/001 ze dne 6.12.2018 schválené
usnesením ZM č. 20/2018 ze dne 29.11.2018.
Návrh smlouvy včetně geometrického plánu a tabulek délek byl přílohou 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. 156/2020:
ZM schvaluje uzavření smlouvy č.: PI - 014330059056/001 o zřízení věcného břemene mezi
Městysem Sepekov na straně povinné a společností E.ON Distribuce, a.s.na straně oprávněné,
kdy předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického
zákona a to jako osobní služebnost ve prospěch provozovatele distribuční soustavy. Obsahem
věcného břemene je umístění distribuční soustavy - nového kabelového vedení NN a sloupu NN na
pozemku parc.č. 3105/46 v obci a katastrálním území Sepekov ve vlastnictví Městyse Sepekov v
rozsahu věcného břemene vymezeného dle geometrického plánu č.: 929-138/2020 zhotoveném
firmou Ging s.r.o. České Budějovice za jednorázovou náhradu ve výši 8 000,- Kč bez DPH. ZM
pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se
16. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030052342/001
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 smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
1030052342/001 (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 Jelínek čp.
122: NN navýšení“ stranou budoucí oprávněnou uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
Věcné břemeno bude uzavřeno za účelem umístění distribuční soustavy – betonového sloupu,
kabelu NN, skříně NN (pilíř) 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. 3105/71, 3105/1, 3105/72, 3133, 1740, 1741, st. 156/2
v obci a k.ú. Sepekov.
Věcné břemeno bude sjednáno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 60 400,- Kč
bez DPH dle schváleného sazebníku úhrad Městyse Sepekov pro zpoplatňování věcných břemen.
Zákres situace záměru stavby:
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Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
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K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 157/2020:
ZM schvaluje uzavření smlouvy č.: 1030052342/001 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 dokončení – resp. převzetí dokončené stavby s názvem „Sepekov Jelínek čp. 122: NN
navýšení“ stranou budoucí oprávněnou uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné
břemeno bude uzavřeno za účelem umístění distribuční soustavy – betonového sloupu, kabelu
NN, skříně NN (pilíř) 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. 3105/71, 3105/1, 3105/72, 3133, 1740, 1741, st. 156/2 v
obci a k.ú. Sepekov. Věcné břemeno bude sjednáno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v
celkové výši 60 400,- Kč bez DPH dle schváleného sazebníku úhrad Městyse Sepekov pro
zpoplatňování věcných břemen. ZM pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1040017284/002
Firma PIK engineering, s.r.o. zastupující firmu E.ON Distribuce, a.s., zastoupenou společností
E.ON Česká republika, s.r.o. zaslala návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
1040017284/002 (dále jen „smlouva“).
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 čp. 44: NN
úprava vedení“ stranou budoucí oprávněnou uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
Věcné břemeno bude uzavřeno za účelem umístění distribuční soustavy – kabelu NN, skříně do
zdi na pozemku parc.č. 3105/77 v obci a k.ú. Sepekov 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. 3105/77 v obci a k.ú. Sepekov
v obci a k.ú. Sepekov.
Věcné břemeno bude sjednáno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 6000,- Kč
bez DPH dle schváleného sazebníku úhrad Městyse Sepekov pro zpoplatňování věcných břemen.
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Zákres situace záměru stavby:

Přijaté usnesení č. 158/2020:
ZM schvaluje uzavření smlouvy č.: 1040017284/002 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 čp. 44: NN úprava vedení“ stranou budoucí oprávněnou uzavřít smlouvu o zřízení
věcného břemene. Věcné břemeno bude uzavřeno za účelem umístění distribuční soustavy –
kabelu NN, skříně do zdi na pozemku parc.č. 3105/77 v obci a k.ú. Sepekov 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. 3105/77
v obci a k.ú. Sepekov v obci a k.ú. Sepekov.
Věcné břemeno bude sjednáno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 6000,- Kč
bez DPH dle schváleného sazebníku úhrad Městyse Sepekov pro zpoplatňování věcných břemen.
ZM pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
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18. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele díla
„Stavební úpravy budovy radnice č.p. 174 – oprava fasády“
Do návrhu rozpočtu městyse na rok 2020 byla zapracována realizace akce – Stavební úpravy
budovy radnice č.p. 174 – oprava fasády.
Schválený rozpočet městyse pro letošní rok zahrnuje tedy předpokládané náklady na akci ve výši 5
mil. Kč.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 159/2020:
ZM vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele díla „Stavební úpravy budovy radnice č.p. 174 –
oprava fasády“ a schvaluje text výzvy k podání nabídky.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se
19. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení multifunkčního
stroje pro údržbu obce“
Do návrhu rozpočtu městyse na rok 2020 byly zahrnuty výdaje na pořízení multifunkčního stroje
pro údržbu obce.
Schválený rozpočet městyse pro letošní rok zahrnuje tedy předpokládané náklady na akci ve výši 2
mil. Kč.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 160/2020:
ZM vyhlašuje výběrové řízení dodavatele v rámci záměru městyse na „Pořízení multifunkčního
stroje pro údržbu obce“ a schvaluje text výzvy k podání nabídky.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
20. Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Úprava náměstí v Sepekově –
Obnova zeleně“
Přijaté usnesení č. 161/2020:
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.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
21. Diskuze
Ing. Vaniš (zastupitel) – podal informace o projekčně připravované opravě budovy zastávky ČD
Sepekov. Budova bude mít jiný vzhled, novou krytinu, mělo by dojít k zastřešení bytu. Vedení ČD
přistoupilo na náš návrh, realizace proběhne v letošním roce. Oprava přejezdu (závory) se bude
realizovat až poté. ČD by chtěli do budoucna udržet dobré vztahy i při realizace opravy závor a
přejezdu.
Jiří Gröger (zastupitel) – projektová dokumentace počítá s tím, že v Sepekově nebude žádná obsluha?
Ing. Vaniš (zastupitel) – ano, projektová dokumentace počítá s tím, že Sepekov bude bez obsluhy.
Stanislav Sedláček (zastupitel) – nový most na Červené přes řeku zvýší frekvenci vlaků.
Upozornil, že je potřeba hlídat a vyvážet lapolu školní kuchyně.
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22. Závěr
Starostka městyse poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila v 18.46 hodin.

Ing. Pavlína Bambuškarová
starostka

Ing. Luboš Céza
ověřovatel zápisu

Petr Šimeček
ověřovatel zápisu
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