Zápis z 16. zasedání
Zastupitelstva Městyse Sepekov

Místo konání:

Zasedací síň Úřadu Městyse Sepekov

Datum konání:
Čas zahájení
jednání:

29. dubna 2021 od 1800 hod
18.00 hod.

Přítomno:
14 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:

Gröger Jiří

Ověřovatelé zápisu:

Mácha Pavel, Šimeček Petr

Zapisovatel:

Šťastná Ivana

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

Zahájení
Kontrola usnesení ZM č. 15/2021
Zpráva o činnosti rady městyse
Zpráva o činnosti výborů
Rozpočtová změna č. 5/2021
Schválení daru na činnost TJ Sokol Sepekov z.s.
Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu
Smlouva o zřízení věcného břemene a dohoda o zrušení smlouvy o zřízení věcného
břemene Č.j. smlouvy EG.D: ZP-014340000074/022
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni č. ZP-014340000074/287
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele díla „Revitalizace přístupu ke kostelu Panny
Marie Sepekovské“
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele díla „Projektová dokumentace k akciModernizace komunální čistírny odpadních vod v Sepekově“
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele díla „Projektová dokumentace k akci
„Chodníky Sepekov“
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele díla „Oprava střechy objektu pohostinství
v Líšnici“
Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Sepekov
Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Písku
Koupě pozemků parc.č. 858, parc.č. 859, parc.č. 862 v katastrálním území Sepekov
Projednání a schválení uzavření pracovně právního vztahu s neuvolněným členem
zastupitelstva
Dar Službám městyse Sepekov s.r.o. na podporu zajištění provozuschopnosti Kulturního
centra Sepekov v době pandemie koronaviru
Diskuze
Závěr
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JEDNÁNÍ
1. Zahájení
16. zasedání zastupitelstva městyse zahájila starostka městyse, přivítala přítomné.
Předsedající určila ověřovatele zápisu Pavla Máchu a Petra Šimečka, zapisovatelkou určila Ivanu
Šťastnou.
Předsedající se dotázala přítomných zastupitelů, zda má někdo doplňující bod do programu
jednání.
Nikdo z přítomných zastupitelů nevznesl žádný požadavek k doplnění programu. Předsedající
nechala schválit navržená program jednání.
Přijaté usnesení č. 240/2021
ZM schvaluje navržený program jednání Zastupitelstva Městyse Sepekov č. 16/2021.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
2. Kontrola usnesení č. 15/2021
Zápis z jednání ZM č. 15/2021 byl součástí přílohy materiálu k jednání.
Starostka se dotázala, zda má někdo dotazy či připomínky k zápisu z jednání č. 15/2021. Nikdo
z přítomných neměl připomínky ani dotazy.
Přijaté usnesení č. 241/2021
ZM bere na vědomí zápis z jednání Zastupitelstva městyse Sepekov č. 15/2021.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
3. Zpráva o činnosti rady městyse
Zápisy ze zasedání Rady Městyse Sepekov č. 51-56/2021 nebyly čtené, byly součástí přílohy
k materiálu pro jednání.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k zápisům z jednání Rady Městyse Sepekov nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 242/2021:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Městyse Sepekov a zápisy z jednání rady městyse č.
51-56/2021.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
4. Zpráva o činnosti výborů
4.1. Zpráva o činnosti finančního výboru
S činností finančního výboru seznámil předseda výboru Bc. Jaroslav Lukeš, který informoval, že
finanční výbor se sešel v pondělí 26.4.2021 od 19:00 hod.
Na základě žádosti radního pro investice se zabýval možností a účelností nákupu dopravních
automobilů (dále jen „DA“) pro místní jednotky dobrovolných hasičů v Sepekově a v Líšnici.
V této investici hraje zásadní role možnost dotace.
Výzva Ministerstva vnitra JSDH-V2-2021 DA umožňuje žádat o dotaci na nákup dopravního
automobilu pro místní jednotky SDH.
Cena takového vozu se pohybuje podle konkrétní specifikace okolo 1,2 mil. Kč, přičemž výše
státního příspěvku skrze GŘ HZS ČR je 450 000 Kč, Jihočeský kraj přispěje výší 300 000 Kč a
zbytek, tedy řádově 500 000 Kč dofinancuje investor, tedy obec.
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V Sepekově plní úlohu DA Tatra 805 r.v. 1959, v Líšnici Opel Campo r.v. 1994.
Oba vozy jsou na samé hranici životnosti.
Lze konstatovat, že v Sepekově po nedávném pořízení modernizované cisterny CAS 25 výše
zmíněná Tatra 805 ztrácí své využití jako vozidlo technické a jeho role je spíše symbolická.
Klasický dopravní automobil zde reálně chybí.
Naopak v Líšnici by bylo účelné investovat do vozu spíše zaměřeného k zásahu, tedy finančně
nákladnějšímu. Otázka specifikace však není předmětem jednání FV.
FV pokládá žádost o výše zmíněný grant za krok účelný a smysluplný.
Dále dne 26.4.2021 ve 14:00 hod. proběhla kontrola pokladny na úřadu městyse se závěrem, že vše
bylo v naprostém pořádku.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 243/2021:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
4.2. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
S činností kontrolního výboru seznámil předseda výboru Ing. Luboš Céza.
Kontrolní výbor na svém zasedání provedl kontrolu usnesení č. 11–15 se závěrem bez námitek.
Kontrolní výbor vznesl připomínku k vyčištění stoky ke kravínu ZOD, stoku je potřeba dočistit,
zůstalo v ní listí a při větším dešti se rošt zanese.
Je nutné opravit výmoly v místních komunikacích, aspoň ty největší.
Kompostárnu je nutné uklidit shrnutím.
p. Vácha Milan (zastupitel) – stav kompostárny zná a náprava bude zítra zjednaná, jak měl záměr
udělat již před tímto upozorněním.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 244/2021:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Céza)
4.3. Zpráva o činnosti osadního výboru
S činností osadního výboru seznámil předseda výboru Pavel Mácha, který informoval, že v
současné době se nic neděje. V Líšnici proběhl ořez stromů, suché větve již padaly i na hřiště.
Osadní výbor má za úkol vytipovat rozbité polní cesty, ZOD by se mělo podílet na opravě.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
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Přijaté usnesení č. 245/2021:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti osadního výboru.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Mácha)
4.4. Zpráva o činnosti výboru pro stavební činnost v obci
S činností výboru pro stavební činnost v obci seznámil předseda výboru Ing. Vaniš.
Stavební výbor projednal několik žádostí o vyjádření. V souladu s územním plánem a platným
zákonem vydal doporučení tak, aby se rada městyse mohla k jednotlivým žádostem vyjádřit.
Je nutné udělat územní studii, tj. vyšší stupeň územního plánu. Zejména z důvodu odstupu staveb
od komunikací.
Pokračuje práce na projektu oprav místní komunikace „Na Dosoudiláku“ včetně řešení všech sítí.
Řeší se vedení CETIN, ve spolupráci s firmou EG. D (dříve E. On) přendání vzdušného vedení
elektrické energie do země, dešťovou a splaškovou kanalizaci ve vazbě na požadavky
vodoprávního úřadu, kteří požadují oddílnou kanalizaci, oddělení srážkových a splaškových vod,
návazně dopravně inženýrské řešení napojení komunikací řešením křižovatek. Je nutné vyřešit
s Povodím Vltavy možnost přímého výtoku srážkových vod přímo do vodního recipientu při
dodržení jimi stanovených podmínek.
Jedná se o velmi složitý projekt.
Připravuje se projektová dokumentace na opravu místní komunikace u Hotelu Smrž a opravu
padající zdi.
starostka – projekt připravuje v součinnosti projektant dopravních staveb, vodních staveb,
dopravní inspektorát, vlastník a provozovatel vedeních elektrického vedení společnost EG. D a
telekomunikačních sítí CETIN. Projekt obnovy vodovodu a kanalizace byl připravován
s požadavkem maximálně možné realizace již v letošním roce. Původně byl záměr připravit a
dokončit projekt obnovy vodovodu a kanalizace v loňském roce, nakonec se v souvislosti
s pandemií koronaviru a s tím spojenými komplikaci při jeho přípravě se tak nestalo.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 246/2021:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro stavební činnost v obci.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se
4.5. Zpráva o činnosti výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život
S činností výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život seznámila předsedkyně výboru
paní Romana Kotalíková, která sdělila, že vzhledem k současné situaci se žádné akce nekonají,
uvidíme, co přinesou nová vládní rozhodnutí.
Přijaté usnesení č. 247/2021:
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)
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5. Rozpočtová změna č. 5/2021
Návrh rozpočtové změny řeší změnu na příjmové straně schváleného rozpočtu navýšením daně
z příjmu o 900 tis. Kč, na výdajové straně se jedná o navýšení DPH o 600 tis. Kč a daně z příjmu o
600 tis. Kč, financování činí 300 tis. Kč.
Návrh rozpočtové změny č. 5/2021 byl součástí přílohy materiálu k jednání.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 248/2021:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2021 dle
předloženého návrhu, který je nedílnou součástí zápisu z jednání.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
6. Schválení daru na činnost TJ Sokol Sepekov z.s.
Spolek TJ Sokol Sepekov, z.s. podal žádost o finanční příspěvek na činnost spolku v roce 2021
alespoň ve výši 100 tis. Kč (spolkům zatím schváleny rozhodnutím rady městyse v celkové výši 59
tis. Kč + 19 tis. Kč Službám městyse Sepekov s.r.o. na podporu zajištění provozuschopnosti
Kulturního centra Sepekov v době pandemie koronaviru v I. čtvrtletí roku 2021).
Žádosti zatím nebyly podány v letošním roce spolky:
JUNÁK (opakovaně v předchozích letech schválen dar ve výši 10 tis. Kč)
Tělocvičná jednota Sokol Sepekov (opakovaně v předchozích letech schválen dar ve výši 10 tis.
Kč)
Svaz tělesně postižených Sepekov (opakovaně v předchozích letech schválen dar ve výši 6 tis. Kč)
V rozpočtu městyse je na příspěvky a dary neziskovým organizacím schválená částka 200 tis. Kč.
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.
Rada městyse doporučila ke schválení částku 100 tis. Kč.
Informace o projektu, jehož součástí je napojení na systém zavlažování fotbalového hřiště.:
Do termínu stanoveného poskytovatelem dotace byla v rámci:
dotačního programu-Operačního programu Životní prostředí,
číslo výzvy 05_20_144,
název výzvy: MŽP_144. výzva, PO 1, SC 1.3, průběžná
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byla podána žádost o dotaci na realizaci projektu „Hospodaření s dešťovými vodami v areálu ZŠ a
MŠ Sepekov“ s předpokládaným rozpočtem celkových výdajů ve výši 12 149 292,57 Kč, z toho
vlastní podíl obce 1 822 393,89 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. 249/2021:
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 2021.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
7. Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu
ZM schválilo na svém 7. zasedání konaném 10. září 2019 usnesením č. 102/2019 Střednědobý
výhled rozpočtu Městyse Sepekov na období let 2021–2024. Na základě požadavku auditora
hospodaření obce byly do výhledu zapracovány splátky úvěru.
Důvodová zpráva:
§ 3 zákona č. 250/2000 Sb.
Střednědobý výhled rozpočtu
(1) Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí sloužícím pro
střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních
vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet
(§ 4).
(2) Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých
závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U
dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku
obcí po celou dobu trvání závazku.
(3) Územní samosprávný celek zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách
a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního
samosprávného celku. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být
návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých letech a o
dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední desce, kde je
návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění
musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu
rozpočtu mohou občané územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění
nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
(4) Územní samosprávný celek zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách do 30 dnů
ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je
možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení nového
střednědobého výhledu rozpočtu.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Městyse Sepekov aktualizovaného o úvěry byl zveřejněn na
úřední i elektronické desce Úřadu městyse Sepekov po dobu od 13.4.2021 do doby jednání tohoto
zastupitelstva.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 250/2021:
ZM schvaluje aktualizovaný Střednědobý výhled rozpočtu Městyse Sepekov na období let 2021–
2024 doplněný o splátky úvěrů.
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Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
8. Smlouva o zřízení věcného břemene a dohoda o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene
Č.j. smlouvy EG. D: ZP-014340000074/022
Společnost Hrdlička spol. s r. o. zaslala ke schválení trojstrannou smlouvu na VB plynu. Smlouva
je mezi EG. D a Správou železnic, ale Městys tam figuruje jako současný oprávněný z věcného
břemene, protože VB již je v katastru nemovitostí zapsané a je potřeba ho zrušit.
Předmětem smlouvy je převod práva věcného břemene Povinného z věcného břemene Správy
železnic, státní organizace, IČ 709 94 234, který má právo hospodařit s majetkem státu –
pozemkem KN parc. č. 3180/1 v katastrálním území Sepekov od předchozího ze současného
oprávněného z věcného břemene – Městyse Sepekov na nového oprávněného – společnosti EG.
D, a.s., IČ 280 85 400.
Návrh smlouvy byl součástí přílohy materiálu k jednání.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 251/2021:
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o zrušení smlouvy o
zřízení věcného břemene Č.j. smlouvy EG. D: ZP-014340000074/022 a pověřuje starostku jejím
podpisem.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
9. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni č. ZP-014340000074/287
Společnost Hrdlička spol. s r.o. zaslala v návaznosti na již uskutečněný odkup stavby pod názvem
„STL plynofikace obce Sepekov a Líšnice“ návrh smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni (VB) č. ZP-014340000074/287, která nahrazuje původní smlouvu č. ZP014340000074/231 a tato zaniká.
Po odkupu byla na cúzk zjištěna společností Hrdlička změna katastrálního operátu, kdy Městys
Sepekov prodal část pozemku parc. č. 1557/4 Zdeňkovi Urbanovi a vznikl nový pozemek parc. č.
1557/9, do kterého zasahuje VB, na tuto část a parc. č. 1557/4 musel být vyhotoven nový GP a
uzavřená nová smlouva o VB.
Nová smlouva je tedy kvůli změně u pozemku parc.č. 1557/4 v kú Líšnice u Sepekova na
podkladě nového geometrického plánu - cena je snížena za umístění HUP a 0,4 bm vedení o
1100 Kč, nový pozemek parc.č. 1557/9 pro pana Zdeňka Urbana, Líšnice 62.
U spol. E.ON Distribuce od 1.1.2021 došlo ke změně názvu společnosti na EG.D, a.s..
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZP-014340000074/287 byl součástí přílohy
materiálu k jednání.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
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Přijaté usnesení č. 252/2021:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni č. ZP014340000074/287 nahrazující původní smlouvu č. ZP- 014340000074/231 která tímto zaniká, a
to z důvodu změny vlastnictví u nově oddělené části pozemku z parc.č. 1557/4 v k. ú. Líšnice u
Sepekova – pozemku parc.č. 1557/9. Na podkladě nového geometrického plánu se cena snižuje o
1100 Kč bez DPH. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 251 700
Kč bez DPH. ZM pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
10. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele díla „Revitalizace přístupu ke kostelu Panny
Marie Sepekovské“
ZM schválilo na svém 13. zasedání konaném dne 13.10.2020 usnesením č. 213/2020
podání žádosti z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 v Opatření 1, na
realizaci díla „Revitalizace přístupu ke kostelu Panny Marie Sepekovské“.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 253/2021:
ZM vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele díla „Revitalizace přístupu ke kostelu Panny Marie
Sepekovské“ a schvaluje text výzvy k podání nabídky. ZM pověřuje Radu Městyse Sepekov
výběrem zhotovitele díla na podkladě posouzení podaných nabídek.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
11. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele díla „Projektová dokumentace k akci Modernizace komunální čistírny odpadních vod v Sepekově“
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je:
A.
zpracování projektové dokumentace (v tištěné podobě v rozsahu 4 paré včetně
elektronické její podoby) v rozsahu ke stavebnímu povolení včetně výkazu výměr a slepého
výkazu výměr. Takto zpracovaná projektová dokumentace bude využita pro výběrové řízení na
generálního dodavatele stavby „Modernizace komunální čistírny odpadních vod v Sepekově“ a
bude uplatnitelná pro podání žádosti o poskytnutí a čerpání státní finanční podpory do výzvy
vyhlašované Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 129 300: „PODPORA
VÝSTAVBY A TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A
KANALIZACÍ“.
B.
na podkladě výše uvedené projektové dokumentace zajištění pravomocného
územního/stavebního povolení, popřípadě vyjádření příslušného vodoprávního úřadu
nahrazujícího stavební povolení pro realizaci výše uvedené akce.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 254/2021:
ZM vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele díla „Modernizace komunální čistírny odpadních
vod v Sepekově“ a schvaluje text výzvy k podání nabídky. ZM pověřuje Radu Městyse Sepekov
výběrem zhotovitele díla na podkladě posouzení podaných nabídek.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
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12. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele díla „Projektová dokumentace k akci
CHODNÍKY SEPEKOV – oprava a výstavba nových chodníků podél komunikace na
pozemku parc.č. 3154/1 , 3161/1 , 216/1, v k.ú. Sepekov“ (pozn. od nádraží po náměstí)
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 255/2021:
ZM vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele díla „Projektová dokumentace k akci CHODNÍKY
SEPEKOV – oprava a výstavba nových chodníků podél komunikace na pozemku parc.č. 3154/1,
3161/1, 216/1, v k.ú. Sepekov“ a schvaluje text výzvy k podání nabídky.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se

13. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele díla „Oprava střechy objektu pohostinství
v Líšnici“
Střecha je z vlnitého eternitu stáří cca 50 let, kterým již prosakuje voda do půdního prostoru nad
sálem.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 256/2021:
ZM vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele díla „Oprava střechy objektu pohostinství
v Líšnici“ a schvaluje text výzvy k podání nabídky.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
14. Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Sepekov
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR vypsalo výzvu
„JSDH_V2_2022 Pořízení nového dopravního automobilu“ v rámci programu Účelové investiční
dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí pro rok 2022.
• Žádost podat nejpozději do 13.05.2021.
• Do 30.09.2021 vyhodnocení.
• TP musí schválit HZS kraje. E-mailem se zašlou TP ve formátu doc. Na příslušný HZS Kraje
nejpozději do 31.03.2022.
• Pokud TP kraj schválí, zašle se poskytovateli do 30.04.2022 žádost o registraci akce.
• Maximální výše dotace od MV je 450tis. Kč.
• Po přidělení dotace od MV se podává žádost o další financování Jihočeskému kraji, příspěvek
v maximální výši 300 tis. Kč.
• Cena dopravního automobilu se pohybuje v rozmezí 1200 – 1400tis. Kč, finanční podíl obce je
poté 450-650 tis. Kč.
• Podpora se poskytuje zpětně, obec nejdříve musí uhradit celou kupní cenu, poté ji bude
proplacena dotace.
• Vzhledem k časovému postupu akce bude vozidlo/a dodáno/a nejdříve koncem roku 2022.
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Informace k projednávanému bodu podal Bc. Jaroslav Lukeš ve své zprávě z projednání
finančního výboru.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 257/2021:
Zastupitelstvo městyse Sepekov
I.
souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí účelové dotace z programu Ministerstva vnitra s
názvem: JSDH – V2 2022 – Pořízení nového dopravního automobilu, název projektu: „Sepekov
– dopravní automobil“,
II.
se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou dopravního automobilu pro JSDH
Sepekov a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
15. Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Písku
Cihlářová Eva, Sepekov 222 předala listinné sdělení, že se vzdává funkce přísedící Okresního
soudu v Písku v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů, v platném znění.
Kosík Jaroslav, Sepekov 287 předal listinné sdělení, že se vzdává funkce přísedící Okresního
soudu v Písku v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů, v platném znění.
Důvodová zpráva:
§ 98
(1) Přísedící se může své funkce vzdát.
(2) Funkce přísedícího zanikne dnem následujícím po dni, v němž bylo oznámení přísedícího o
vzdání se funkce doručeno zastupitelstvu, které ho do funkce zvolilo.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 258/2021:
ZM bere na vědomí vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Písku v souladu s
ustanovením § 98 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě
soudů, v platném znění:
paní Evy Cihlářové, Sepekov 222,
pana Jaroslava Kosíka, Sepekov 287.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
16. Koupě pozemků parc.č. 858, parc.č. 859, parc.č. 862 v katastrálním území Sepekov
Vlastník pozemků parc.č. 858, parc.č. 859, parc.č. 862, v katastrálním území Sepekov, pan Josef
Řezník, Sepekov souhlasí s prodejem pozemků, ale pouze v případě kupní ceny ve výši 400
Kč/m2. Celková výměra pozemků je 8011 m2, což činí při akceptaci ceny dané prodávajícím
3 204 400,- Kč. V případě jiné nižší ceny pozemky obci neprodá a má jiného zájemce o
odkup pozemků.
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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. 259/2021:
ZM schvaluje koupi pozemků:
pozemek parc.č.
výměra (m2)
druh pozemku
858
2652
Orná půda
859
2808
Orná půda
862
2551
Orná půda
v k.ú. Sepekov za cenu 400 Kč/m2 s tím, že správní poplatek za povolení vkladu kupní smlouvy
do katastru nemovitostí a vyhotovení kupní smlouvy uhradí strana kupující. ZM pověřuje Radu
Městyse Sepekov schválením rozpočtové změny vyplývající z přijetí tohoto usnesení
zastupitelstva. ZM pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
17. Projednání a schválení uzavření pracovně právního vztahu s neuvolněným členem
zastupitelstva
Člen zastupitelstva Městyse Sepekov a předseda finančního výboru požádal o výplatu mzdy za
výkon činností spojených s nutnými povinnostmi spojenými s činností jednotky SDH nad rámec
běžně vykonávaných činností. Konktrétně např.: zajištění STK pro hasičská vozidla, pálení
dřevěného odpadu na skládce u ČOV, školení velitelů JSDH.
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Podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích
§ 84
(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
p) vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva
obce,
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 260/2021:
ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. p) uzavření pracovně právního vztahu s Bc.
Jaroslavem Lukešem, Sepekov 124 za výkon činností spojených s nutnými povinnostmi
spojenými s činností jednotky SDH nad rámec běžně vykonávaných činností s odměnou ve výši
150,- Kč/hod dle skutečně vykázaného doby této prováděné činnosti.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Lukeš David)
18. Dar Službám městyse Sepekov s.r.o. na podporu zajištění provozuschopnosti Kulturního
centra Sepekov v době pandemie koronaviru
Důvodová zpráva:
V souladu s § 85 zákona o obcích:
Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních:
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.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 261/2021
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru a uzavření darovací smlouvy mezi Městysem Sepekov
a Službami městyse Sepekov s.r.o., IČ: 04469534 ve výši 100 000,- Kč na podporu zajištění
provozuschopnosti Kulturního centra Sepekov v době pandemie koronaviru. ZM pověřuje Radu
Městyse Sepekov schválením rozpočtové změny vyplývající z přijetí tohoto usnesení
zastupitelstva.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Hejna)

19. Diskuze
Martin Petr (občan) – dotaz na akci „Dosoudilák“. Pan Kadlec mi předal komunikaci mezi ním a
obcí, která začala již v roce 2019. Slyšel jsem informaci Ing. Vaniše, ale od roku 2019 se stále
posouvá termín a nemáme žádné informace.
Ing. Vaniš (zastupitel) – projekt z předchozích let řešil pouze splaškovou kanalizaci. Nyní musíme řešit
také dešťovou kanalizaci. Komunikace musí být rovná, to znamená, že se nebudou měnit vjezdy do
objektů. Projekt dopravy a kanalizace musí korespondovat. Pracuje se usilovně na tom se
zabezpečením koordinace všech zúčastněných stran v rámci vodoprávního úřadu a všech nutných
specializovaných projektantů a dotčených orgánů.
Martin Petr (občan) – komunikace je nyní v šíleném stavu, je to o rozbití auta. Jde mi o to, kdy se ta
silnice opraví.
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Ondřej Peterka (občan) – po té silnici se opravdu nedá jezdit, kdo nám uhradí případnou škodu na
vozidlech?
Martin Petr (občan) – v roce 2019 se udělaly záplaty, které dlouho nevydržely; stejně tak i loni.
starostka – budeme muset dát kabely do země, což nám E.ON přislíbil, ale až na příští rok. Musí na to
připravit projekt, vést územní a stavební řízení, zahrnout investici do rozpočtu. Dále budeme muset
řešit křižovatku dopravně inženýrským opatřením, což se dříve také nikdy neřešilo. Výmoly určitě
budeme opravovat, aby silnice byla sjízdná a za její dlouhodobě neutěšený stav se všem uživatelům
omlouvám. Je to opravdu složitý projekt. Budeme se snažit, aby ta silnice byla provozuschopná a
nedošlo tam k nějaké nehodě či škodě na majetku.
Ing. Luboš Céza (zastupitel) – řekněme termín, kdy se výmoly opraví.
Martin Petr (občan) – opravdu nám to vadí. Jezdíme tudy několikrát denně. Výmoly nelze opravit
pouze recyklátem, který vyplaví první déšť.
starostka – nás to mrzí, budeme se snažit výmoly opravit, aby ta silnice byla sjízdná. Dnes před
vlastním jednáním zastupitelstva jsme se domluvili s jednatelem Služeb města Milevska s.r.o., Ing.
Lukešem na asfaltování výmolů a děr v místních komunikacích. Člen rady Ing. Lukeš osobně prováděl
prohlídku komunikací k provedení těchto pomístních oprav.
20. Závěr
Starostka městyse poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila v 18.29 hodin.

Ing. Pavlína Bambuškarová
starostka

Pavel Mácha
ověřovatel zápisu

Petr Šimeček
ověřovatel zápisu
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