Zápis z 6. zasedání
Zastupitelstva Městyse Sepekov

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

Zasedací síň Úřadu Městyse Sepekov
20. června 2019 od 1800 hod
18.03 hod.
Ing. Bambuškarová Pavlína, Hejna Zbyněk, Ing. Céza Luboš, Gröger
Jiří, Koutník Michal, Bc. Lukeš Jaroslav, Ing. Lukeš David, Mácha
Pavel, Sedláček Stanislav, Šimeček Petr, Ing. Vaniš Luboš, Ing. Cihlář
Jiří, Filipín Martin
Vácha Milan, Cihlář Miloslav
Mácha Pavel, Ing. Lukeš David
Korytová Lucie, Ivana Šťastná

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

Zahájení
Kontrola usnesení č. 5/2019
Zpráva o činnosti rady obce, zprávy členů rady městyse v oblasti svěřených gescí
Zpráva o činnosti výborů
Účetní závěrka Městyse Sepekov za rok 2018
Závěrečný účet Městyse Sepekov za rok 2018
Rozpočtová změna č. 4/2019
Výběrové řízení na dodávku a montáž gastro zařízení kuchyně kulturního centra Sepekov
Volba nového člena Výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život
Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/993/19,reg.č. 434-01-002/19
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2019, číslo
smlouvy SDO/OREG/373/19
Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1820/19, reg. č. 465-008/19
Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1915/19, reg.č. 453-02-10/19
Prodej plynovodu
Různé
Diskuze
Závěr

JEDNÁNÍ
1. Zahájení
6. zasedání zastupitelstva městyse zahájila starostka městyse, přivítala přítomné.
Předsedající určila ověřovatelem zápisu Pavla Máchu a Ing. Davida Lukeše, zapisovatelem určila
Lucii Korytovou ve spolupráci s Ivanou Šťastnou.
Starostka vyzvala přítomné zastupitele, zda mají nějaký doplňující bod do programu jednání,
protože nikdo z přítomných zastupitelů nevznesl žádný doplňující bod programu jednání, nechala
starostka schválit navržený program.
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Přijaté usnesení č. 73/2019:
ZM schvaluje navržený program jednání Zastupitelstva Městyse Sepekov č. 6/2019.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
2. Kontrola usnesení č. 5/2019
Zápis z jednání ZM č.5/2019 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. 74/2019:
ZM bere na vědomí zápis z jednání Zastupitelstva městyse Sepekov č. 5/2019.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
3. Zpráva o činnosti rady obce, zprávy členů rady městyse v oblasti svěřených gescí
Zápis ze zasedání Rady Městyse Sepekov č. 13/2019, 14/2019,15/2019, 16/2019 nebyly čtené,
byly součástí přílohy k materiálu pro jednání.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 75/2019:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Městyse Sepekov č. 13/2019, 14/2019, 15/2019,
16/2019.
Výsledek hlasování: 13 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.
Finanční výbor zasedal dne 17.6.2019 od 19:00 hod.
Na programu schůze byla kontrola plnění příjmů a výdajů městyse za 1. čtvrtletí letošního
roku.
Na příjmové stránce bylo dosaženo částky 5 508 151,- Kč z předpokládaných celoročních
28 282 200,- Kč, tedy 19,48 % za čtvrtletí.
Na výdajové stránce činí čtvrtletní výdaj částku 7 776 940,- Kč z celoročních 47 109 200,Kč, dosahuje tedy16,51 % za čtvrtletí.
Dále byla provedena kontrola pokladny, vše bylo v naprostém pořádku.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 76/2019:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
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4.2. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
S činností kontrolního výboru seznámil předseda výboru Ing. Luboš Céza.
Kontrolní výbor se sešel 17.6.2019 na programu bylo:
1. Kontrola usnesení č.5/2019 vše bylo v pořádku, bez připomínek.
2. Doporučení pravidelného čištění kanalizací v ústí k Borku.
3. Termín znovuotevření restaurace.
Diskuze k projednávanému bodu č. 2:
Starostka – čištění vybraných částí kanalizace je již objednané.
Diskuze k projednávanému bodu č.3:
Ing. Luboš Céza, zastupitel – předpokládal, že provoz bude zahájen od 1. 7. 2019; Kulturní
centrum je středem kritiky kvůli této situaci;
starostka – v současné době zatím nejsme schopni sdělit konkrétní termín zahájení provozu;
rozsah nutných oprav a rekonstrukcí nebyla před vyklizením objektu předchozím
nájemcem zřejmá, vše potřebné je již projekčně v řešení a teprve až budeme mít
nějakou konkrétní smlouvu s termínem realizace se můžeme bavit o datu otevření;
Ing. Luboš Vaniš, zastupitel – kuchyně je skutečně zdevastovaná; postupně se objevují věci, které
se na sebe nabaluj; za poslední 3 měsíce jsem zjistil od odborných techniků, jak by
to mělo fungovat, abychom zbytečně nevyhazovali energii za vytápění a neměli
nadměrnou spotřebu energie na samotný provoz; je třeba se zamyslet nad tím, co
vlastně chceme, kolik do toho chceme investovat, a poté si stanovit termín otevření
restaurace;
problémů k řešení je v obci hodně; nyní bude přednější vyřešit kanalizaci v základní
škole, poškozenou kanalizaci od náměstí nahoru směrem ke škole, která je
poškozená; dalším problémem je DPS, kam neustále vtékají dešťové vody.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké další dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 77/2019:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
4.3. Zpráva o činnosti osadního výboru
S činností osadního výboru seznámil předseda výboru Pavel Mácha, který informoval o těchto
záležitostech:
1) V souvislosti s výročím konání nohejbalových turnajů v Líšnici je třeba pomoci s úpravami
hřiště.
2) Oprava vyviklaných laviček u dětského hřiště.
3) Oprava kanálu u domu č.p. 40.
4) Probíhá výběrové řízení na opravu střechy na místní prodejně.
Diskuze k projednávanému bodu č. 1:
Starostka – obec má v současné době na veškeré činnosti spojené s údržbou majetku jednoho
člověka, o prázdninách nastoupí 2 brigádníci.
Ing. Luboš Vaniš, zastupitel – hřiště je využíváno na nohejbalové utkání, jinak se o to nikdo
nestará; navrhuje se na místě sejít s pořadateli a hřiště upravit; bylo by vhodné
zřídit v boudě u hřiště elektropřípojku.
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Starostka – tuto záležitost bychom asi byli schopni zpracovat v rámci jednoduchého projektu
v rámci dotačních programů Jihočeského kraje.
Diskuze k projednávanému bodu č. 2:
Starostka – opravu ukotvení laviček zajistíme;.
Diskuze k projednávanému bodu č. 3:
Zbyněk Hejna, místostarosta – oprava kanálu je již dohodnuta; .
Diskuze k projednávanému bodu č.4:
Pavel Mácha , zastupitel – do objektu prodejny zase během dešťů nateklo.
Starostka – do výběrového řízení na opravu střešního pláště prodejny jsou podány 2 nabídky.
Ing. Luboš Vaniš, zastupitel – kontaktovalo ho několik firem jako zpracovatele projektu s dotazy
k akci.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 78/2019:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti osadního výboru.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
4.4. Zpráva o činnosti výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život
S činností výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život seznámil předseda výboru
Michal Koutník.
Na jednání výboru byly řešeny proběhlé i připravované akce. Informoval přítomné o některých
plánovaných akcích.
Spolkům byla rozeslána nabídka přihlášení se do soutěže „U nás to žije“ o nejlepší akci roku 2019.
Výbor doporučil letos žádnou akci pořádanou Službami městyse Sepekov nepřihlašovat a počkat
do příštího roku podle zkušeností s průběhem 1. ročníku.
Výbor vzal na vědomí žádost o ukončení činnosti člena výboru pana Jana Svěráka, a to
z pracovních důvodů. Výbor navrhuje na jeho místo Martina Filipína nebo Alenu Hejnovou.
Pro doplnění výboru doporučují schválit Martina Filipína. Pokud by trvalo zastupitelstvo na obou
nominovaných jménech, nemá výbor problém se svým rozšířením o dalšího člena.
Diskuze k projednávanému bodu:
Starostka – je schválený počet členů výboru na pět členů, počet členů výboru musí být lichý,
obsazení výboru je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva.
Výbor se zabýval přípravou podkladů pro zadání na zhotovení vrtu pro závlahu fotbalového hřiště.
Předběžně se cenové nabídky firem pohybují po přepočtení na 60 m hluboký vrt od 150 do 170 tisíc
Kč.
Diskuze k projednávanému bodu:
Ing. Luboš Vaniš, zastupitel – dotaz jaká je předpokládaná hloubka vrtu.
Zbyněk Hejna, místostarosta – asi 50 m, bude třeba k tomu vyjádření Báňského úřadu.
Starostka – je třeba vše smluvně dobře ošetřit, protože pokud bude vybraný zhotovitel díla
vyřizovat i potřebné povolení vodoprávního úřadu včetně nutných stanovisek, tak
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ani on ani městys dopředu neví, jaké potom v rozhodnutí mohou být závazné
podmínky, které mohou ovlivnit realizaci a cenu díla.
Pavel Mácha – zastupitel – je třeba tohle všechno dát do požadavků v zadání;
Michal Koutník, zastupitel- jedna firma uvedla, že to zajistí, bude chtít zaplatit vše až po realizaci
díla a ta druhá firma to má rozdělené na 2 etapy, první platba by byla před realizací
za zajištění veškeré administrativy; ta vychází to přibližně na 40 tisíc;
Starostka – za administrativu 40 tisíc Kč je opravdu hodně vzhledem k předpokládané ceně díla;
předběžná cena díla je předpokladem pro zařazení do režimu veřejných zakázek
malého rozsahu, podle naší směrnice bude v režimu rady městyse; bylo by vhodné
administrativu alespoň z části vyřídit městysem;
Ing. Luboš Vaniš, zastupitel – navrhuje využít pro závlahu fotbalového hřiště možnosti dotace na
akumulaci dešťových vod; kdyby se srážková voda, která je z dílen a z objektu DPS
dostala do nějakých nádob o objemu 20 m3, mohou se dát dvě nádoby o objemu 10
m3 s propojením, tak pak vrt může jen dočerpávat vodu do nádrže. Podstatou věci
je využít možnosti této dotace.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 79/2019:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
4.5. Zpráva o činnosti výboru pro stavební činnost v obci
S činností výboru pro stavební činnost v obci seznámil předseda výboru Ing. Luboš Vaniš.
Výbor pro stavební činnosti v obci se sešel 13.6.2019.
- Byly řešeny opětovně záležitosti Kulturního centra, především kuchyně se zázemím a
restaurace, stanovili jsme si, jakým způsobem to dořešit, abychom to mohli uvést do užívání.
Městys si stanoví podmínky zadání pro výběrové řízení.
- Výbor vzal na vědomí nebo odsouhlasil spoustu předložených záležitostí, doporučil stanoviska
ke stavbám.
- Bylo předáno staveniště vybranému zhotoviteli stavby kanalizace – stoky B1 firmě REKON
INSTA spol. s r.o., Volary, byly dohodnuty potřebné záležitosti stavby.
- Ing. Vaniš osobně bude jednat na místě s vlastníky napojovaných domů k dohodnutí místa a
způsobu napojení domovních přípojek.
- Základní škola ve výběrovém řízení vybrala zhotovitele rekonstrukce vodoinstalace, termín
realizace bude od začátku července do poloviny srpna.
- Vedení základní školy má zájem realizovat úpravu povrchů a vystavět nové parkoviště.
Z důvodu priority jiných naléhavých akcí, zejména rekonstrukce vodoinstalace a nutných
oprav splaškové kanalizace, nebude toto zatím realizováno, protože např. zpevněné povrchy
budou těmito akcemi porušeny.
- Je třeba udělal technický průzkum celého objektu základní školy z hlediska likvidace
dešťových a splaškových vod. Vhodné by bylo oddělit srážkovou a splaškovou vodu a odlehčit
tak kanalizačnímu vedení. Kanalizace školy je poddimenzovaná, tzn., že do těch úzkých trubek
nejde hnát dešťovou a splaškovou vodu současně. Udělali bychom akumulační nádrže a
zaměřili se na možnost využití dotací, část srážkové vody by bylo dobré využít pro závlahu
hřiště. Musí se to řešit technicky. První se musí udělat záměr, jakým způsobem to vyřešit, aby
to bylo schopné užívání. Škola bude v těchto záležitostech vyřešena, nyní se bude dělat
vodoinstalace, poté připravíme splaškovou kanalizaci.
- Je nutné zajistit správce technologií a údržby v Kulturním centru.
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Diskuze k projednávanému bodu :
Starostka – máme předjednanou tuto záležitost s panem Petrem Maškem a Vladimírem Bendou;
Ing. Luboš Vaniš, zastupitel – výborně, souhlasí, jestli pana Maška pověříme, tak navrhuje, aby se
společně sešli s Petrem Šimečkem a Janem Svěrákem; ti by předali veškeré
potřebné informace panu Maškovi; je třeba, aby údržbář jednou za měsíc provedl
dohled a kontrolu celého objekt, provozovatel bude 1 za rok dokládat revize
elektřiny, vzduchotechniky a dalšího potřebného.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 80/2019:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro stavební činnost v obci.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
5. Účetní závěrka Městyse Sepekov za rok 2018
Důvodová zpráva:
Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 220/2013
Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek má
městys povinnost schvalovat účetní závěrku.
Výňatek z vyhlášky č. 220/2013 Sb.
§5
Podklady pro schvalování účetní závěrky se rozumí zejména
a) schvalovaná účetní závěrka,
b) zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované
auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěních
při výkonu veřejnosprávní kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jsou-li tyto
dokumenty v souladu s jinými právními předpisy vypracovány,
c) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny
skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční zpráva interního
auditu, a to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným
právním předpisem,
d) inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem
podle § 4 a
e) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem.
§6
Schválení účetní závěrky
(1) Pokud schvalující orgán na základě předložených nebo vyžádaných podkladů nezjistí, že
schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, tuto účetní závěrku schválí.
(2) Schvalující orgán schválí účetní závěrku i v případě, že na základě předložených nebo vyžádaných
podkladů zjistí, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu posuzovaných požadavků
podle § 4 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky v
souvislosti se skutečnostmi obsaženými v účetní závěrce následujícího účetního období.
(3) Souvislost se skutečnostmi obsaženými v účetní závěrce následujícího účetního období lze
prokázat též tím, že existují průkazné účetní záznamy o opravě chyby účetního období
schvalované účetní závěrky provedené v následujícím účetním období, a to včetně účetních
zápisů v příslušných účetních knihách.
(4) Schvalující orgán nemůže schválit pouze část účetní závěrky.
§7
Neschválení účetní závěrky
(1) Pokud schvalující orgán na základě předložených nebo vyžádaných podkladů zjistí, že
schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných požadavků podle § 4 věrný a
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poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, a to ani v souvislosti se
skutečnostmi obsaženými v účetní závěrce následujícího účetního období, neschválí tuto účetní
závěrku.
(2) Schvalující orgán neschválí účetní závěrku též v případě, že mu nebyly předloženy veškeré
významné podklady podle § 5 nebo podklady, které si vyžádal.
(3) Zápis o neschválení účetní závěrky obsahuje popis skutečností, pro které nebyla účetní závěrka
schválena, odůvodnění tohoto neschválení s důrazem na skutečnosti vyjmenované v § 4 a lhůtu k
odstranění zjištěných vad.
(4) Schvalující orgán nemůže neschválit pouze část účetní závěrky.

Podklady účetní závěrky Městyse Sepekov jsou součástí přílohy materiálu k jednání a závěrečného
účtu Městyse Sepekov zveřejněného na elektronické úřední desce na odkazu
http://www.sepekov.eu/urad-2/uredni-deska/navrh-zaverecneho-uctu-mestyse-sepekov-za-rok2018-164.html?kshowback= .
Podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní
závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 81/2019:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov na základě předložených nebo vyžádaných podkladů zjistilo, že
schvalovaná účetní závěrka Městyse Sepekov za rok 2018 poskytuje v rozsahu skutečností
posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., v platném znění věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a tímto schvaluje účetní závěrku Městyse
Sepekov za rok 2018.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
6. Závěrečný účet Městyse Sepekov za rok 2018
Důvodová zpráva:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění m.j.
stanoví:
§ 17
Závěrečný účet
(1) Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného
celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.
(2) V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění
podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích,
včetně tvorby a použití peněžních fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné
zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí a jimi
zřízených nebo založených právnických osob.
(3) Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům
krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. +)
(4) Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za
uplynulý kalendářní rok. 11) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis. 11b)
(5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho
projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.
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(6) Územní samosprávný celek zveřejní návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření 21) na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15
dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního
samosprávného celku 10). Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším
rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle
nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření. Zveřejnění musí trvat až do schválení závěrečného účtu. Připomínky k návrhu
závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně
ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání
zastupitelstva.
(7) Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí
opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám,
které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.
(8) Územní samosprávný celek zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení 10) 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 závěrečného účtu za
následující rozpočtový rok.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. provedla dne 7.11.2018 dílčí přezkoumání a dne 15.4.2019
konečné přezkoumání hospodaření městyse Sepekov za rok 2018 se závěrem, že při
přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018 nezjistili žádné chyby a nedostatky. Podle §
10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. bylo zjištěno, že dluh územního celku nepřekročil
60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 je součástí závěrečného účtu a je
zveřejněn na elektronické úřední desce http://www.sepekov.eu/urad-2/uredni-deska/navrhzaverecneho-uctu-mestyse-sepekov-za-rok-2018-164.html?kshowback= .
Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední i elektronické desce Úřadu Městyse Sepekov v době od
30.5.2019 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. 82/2019:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov projednalo a schvaluje Závěrečný účet Městyse Sepekov za rok
2018 a souhlasí s celoročním hospodařením Městyse Sepekov za rok 2018, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

7. Rozpočtová změna č. 4/2019
Rozpočtová změna zohledňuje na příjmové i výdajové straně rozpočtu přiznané dotace a
předpokládaný výdaj na rekonstrukci restaurace a kuchyně v Kulturním centru Sepekov včetně
restauračního a gastro zařízení.
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Návrh rozpočtové změny č. 4/2019 byl předjednán na pracovním jednání zastupitelstva, návrh
rozpočtové změny byl součástí materiálů.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 83/2019:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2019 dle návrhu.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
8. Výběrové řízení na dodávku a montáž gastro zařízení kuchyně kulturního centra Sepekov
Zastupitelstvo Městyse Sepekov vyhlásilo usnesením č. 66/2019 na 5. zasedání konaném dne
2.5.2019 výběrové řízení na zhotovitele díla „Dodávku a montáž gastro zařízení kuchyně
kulturního centra Sepekov“ a schválilo text výzvy k podání nabídky.
Záležitost byla předjednána na pracovním jednání zastupitelstva, kde byly otevřeny podané
nabídky, byly posouzeny a bylo předjednáno doporučující usnesení z důvodu, že zakázka byla
vypsána v režimu zakázek malého rozsahu a dle podaných nabídek přesáhla limit stanovený
zákonem č. 134/2016 Sb, v platném znění pro tento druh veřejných zakázek.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 84/2019:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov ruší na základě zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
v platném znění výběrové řízení na dodávku a montáž gastro zařízení kuchyně Kulturního
centra Sepekov.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Přijaté usnesení č. 85/2019:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov vyhlašuje výběrové řízení na dodávku a montáž gastro zařízení
kuchyně Kulturního centra Sepekov dle nově aktualizovaného zadání a pověřuje Radu Městyse
provedením celého výběrového řízení včetně schválení dodavatele.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
9. Volba nového člena Výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život
Člen výboru Jan Svěrák podal žádost o ukončení funkce z pracovních důvodů. ZM schválilo počet
členů výboru 5 a je třeba zvolit nového člena.
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
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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.

Přijaté usnesení č. 86/2019:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov bere na vědomí rezignaci člena výboru pro kulturu, školství a
sport a společenský život v obci Jana Svěráka.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Diskuze k projednávanému bodu:
Starostka – členy výboru mají být zvoleni lidé, kteří se budou aktivně pořádaných akcí zúčastňovat;
pokud se připravuje nějaká akce, tak jí budou věnovat. Dle mého názoru, je vhodným kandidátem do
výboru paní Alena Hejnová, která se účastní léta všech akcí od začátku až do konce, akce pomáhá
zajišťovat a organizovat; kandidáti, tak jak je navrhl kulturní výbor, byli předneseni.
Starostka nechala hlasovat o zvolení Martina Filipína členem výboru.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo Městyse Sepekov volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) v platném znění členem Výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život pana Martina
Filipína .
Výsledek hlasování:
6 pro (Ing. David Lukeš, Bc.Jaroslav Lukeš, Pavel Mácha, Michal Koutník, Ing. Jiří Cihlář, Stanislav
Sedláček), 0 proti, 7 zdržel se (Luboš Céza, Ing. Luboš Vaniš, Petr Šimeček, Zbyněk Hejna, Ing.
Pavlína Bambuškarová, Martin Filipín, Jiří Gröger).
Usnesení nebylo přijato.
Starostka nechala hlasovat o zvolení Aleny Hejnové členem výboru.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo Městyse Sepekov volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) v platném znění členem Výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život paní Alenu
Hejnovou.
Výsledek hlasování: 4 pro (Petr Šimeček, Ing. Pavlína Bambuškarová, Ing. Luboš Vaniš, Ing. Jiří
Cihlář) , 0 proti, 9 zdržel se (Ing. David Lukeš, Bc. Jaroslav Lukeš, Jiří Gröger, Stanislav Sedláček,
Pavel Mácha, Michal Koutník, Luboš Céza, Zbyněk Hejna, Martin Filipín)
Usnesení nebylo přijato.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají další návrh na člena Výboru pro školství, kulturu, sport a
společenský život, o kterém by mohli hlasovat..
Nikdo z přítomných nevznesl žádný návrh.
Diskuze k projednávanému bodu:
Ing. David Lukeš, zastupitel - dotaz, zda může do září pracovat pouze 4 členný výbor.
Starostka – zákon o obcích stanoví, že počet členů výboru je lichý;
10. Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/993/19,reg.č. 434-01-002/19
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace Jihočeského kraje maximálně ve výši 1,2 mil. Kč
z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury, 1. výzva pro rok 2019, na realizaci projektu „Kmenová kanalizační stoka B1 –
Stavební objekt SO2 a SO3“.
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Minimální povinná finanční spoluúčast žadatele je 30,42 % z celkových uznatelných výdajů
projektu, který je stanoven dle předpokladu na částku 524 634,- 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. 87/2019:
ZM schvaluje uzavření smlouvy SDO/OEZI/993/19,reg.č. 434-01-002/19 mezi Jihočeským
krajem na straně poskytovatele dotace a Městysem Sepekov na straně příjemce dotace, kdy
předmětem smlouvy je poskytnutí dotace maximálně ve výši 1,2 mil. Kč z dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro
rok 2019, na realizaci projektu „Kmenová kanalizační stoka B1 – Stavební objekt SO2 a SO3“
a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
11. Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2019, číslo
smlouvy SDO/OREG/373/19
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace Jihočeského kraje ve výši 260 tis. Kč z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019 na realizaci projektu „Oprava střechy radnice“.
Dotace musí činit max. 60 % z celkových uznatelných výdajů 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. 88/2019:
ZM schvaluje uzavření smlouvy SDO/OREG/373/19 mezi Jihočeským krajem na straně
poskytovatele dotace a Městysem Sepekov na straně příjemce dotace, kdy předmětem smlouvy
je poskytnutí dotace Jihočeského kraje ve výši 260 tis. Kč z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2019 na realizaci projektu „Oprava střechy radnice“ a pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
12. Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1820/19, reg. č. 465-008/19
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace Jihočeského kraje maximálně ve výši 165,885 tis. Kč
z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen, 1. výzva pro rok 2019,
na realizaci projektu „Oprava střešního pláště na objektu č.p. 39 v Líšnici – Obecní prodejna
smíšeného zboží v místní části Líšnice“.
Minimální povinná finanční spoluúčast žadatele je 30,27 % z celkových uznatelných výdajů
projektu, který je stanoven dle předpokladu na částku 72 tis. 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. 89/2019:
ZM schvaluje uzavření smlouvy SDO/OEZI/1820/19, reg. č. 465-008/19 mezi Jihočeským krajem
na straně poskytovatele dotace a Městysem Sepekov na straně příjemce dotace, kdy předmětem
smlouvy je poskytnutí dotace maximálně ve výši 165 885 Kč z dotačního programu Jihočeského
kraje Podpora venkovských prodejen, 1. výzva pro rok 2019, na realizaci projektu „Oprava
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střešního pláště na objektu č.p. 39 v Líšnici – Obecní prodejna smíšeného zboží v místní části
Líšnice“ a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
13. Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1915/19, reg.č. 453-02-10/19
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace Jihočeského kraje maximálně ve výši 76 tis. Kč
z dotačního programu Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů a dobrovolných
hasičů obcí Jihočeského kraje, na realizaci projektu „Obnova a zkvalitnění materiálně technického
zázemí a údržba, oprava techniky nezbytné pro činnost jednotky SDH Sepekov“.
Minimální povinná finanční spoluúčast žadatele je 30,520372 % z celkových uznatelných výdajů
projektu, který je stanoven dle předpokladu na částku 33 385 Kč.
Bc. Jaroslav Lukeš – zastupitel – informoval zastupitele, že s úřadem městyse začal jednat o
nákupu podle schváleného seznamu, má předjednáno na hasičské výzbrojně, že
bude konkretizovat přesně, které zařízení a v jaké ceně koupí, poté co bude opraven
trambus. Poté bude realizovat menší nákupy na hasičské výzbrojně.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 90/2019:
ZM schvaluje uzavření smlouvy SDO/OEZI/1915/19, reg.č. 453-02-10/19 mezi Jihočeským
krajem na straně poskytovatele dotace a Městysem Sepekov na straně příjemce dotace, kdy
předmětem smlouvy je poskytnutí dotace maximálně ve výši 76 tis. Kč z dotačního programu
Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů a dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, na realizaci projektu „Obnova a zkvalitnění materiálně technického zázemí a
údržba, oprava techniky nezbytné pro činnost jednotky SDH Sepekov“ a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
14. Prodej plynovodu
ZM schválilo a vyhlásilo na svém 4. zasedání konaném dne 28.2.2019 Městys Sepekov usnesením
č. 51/2019 záměr prodeje STL plynovodu v k. ú. Sepekov a k. ú. Líšnice, kdy předmětem prodeje
byl STL plynovod v k. ú. Sepekov a k. ú. Líšnice, jehož přesná identifikace je ve Znaleckém
posudku č. 6673-49/2017, zhotovitel Dolmen Servis, s.r.o., znalecký ústav a Technické zprávy –
zaměření STL plynovodu Sepekov, STL plynovodu Líšnice, STL plynovodu U Borku ze dne 26.
11. 2009, za stanovených smluvních podmínek kupní smlouvy.
Záměr prodeje byl vyvěšen od 11.3.2019 na úřední desce včetně elektronické po dobu 21 dnů ode
dne zveřejnění záměru.
ZM vzalo usnesením č. 54/2019 přijatým na 5. jednání konaném dne 2.5.2019 na vědomí zaslané
nabídky vyhlášeného záměru na prodej STL plynovodu v k.ú. Sepekov a k.ú. Líšnice a souhlasilo
s dalším jednáním s firmou E.ON Distribuce, a.s.
Starostka vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či připomínky.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Přijaté usnesení č. 91/2019:
ZM schvaluje prodej STL plynofikace obce v rozsahu stanoveném v záměru prodeje plynovodu,
schváleného usnesením zastupitelstva dne 2. 5. 2019, č. 54/2019, a to společnosti E.ON
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Distribuce, a.s., IČO: 28085400, sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice, B 1772 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích za dohodnutou
kupní cenu ve výši 14.638.890,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
15. Různé
Ing. Luboš Vaniš, zastupitel – navrhuje jednat o umístění dopravního zrcadla naproti č.p. 40
v Líšnici;
Starostka – záležitost projedná s vlastníkem hlavní komunikace, Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje;
pokud by umístění zrcadla opět řešila obec jako v případě zrcadla u vjezdu do
Líšnice od Sepekova, musíme nechat zpracovat dopravní projekt autorizovaným
projektantem, zajistit nutná vyjádření a požádat o rozhodnutí dopravní úřad;
Starostka poděkovala místostarostovi panu Zbyňkovi Hejnovi za zastupování v době její tříměsíční
pracovní neschopnosti, dále poděkovala matrikářce Ivaně Šťastné, která v této době vykonávala
administrativní činnosti prováděné starostkou a zároveň i na pozici administrativně technického
pracovníka, účastnila se jednání rady a zastupitelstva městyse a vyhotovovala zápisy z jednání.
Dále poděkovala Petrovi Šimečkovi, za veškerou práci, kterou pro obec dělá zejména mimo pracovní
dobu a o víkendech.
16. Diskuze
p. Jiří Gröger, zastupitel – dotaz na termín provádění oprav povrchů komunikací v obci;
Starostka – informovala, že na základě sdělení provozního náměstka Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje (SUS), závodu Písek se připravená oprava silnice do Zálší zatím
nebude realizovat; důvodem je nedostatečný objem peněz přislíbených
z Evropských fondů, s opravami silnic v obci SUS počítá, akorát neřeknou přesný
termín, protože podle jejich sdělení opravy provádí stále.
p. Jiří Gröger – dotaz, zda budou nějací ti brigádníci na sečení zeleně?
Starostka – v červenci nastoupí dva brigádníci nejen na sečení; sečení veřejných prostranství
máme pro většinu ploch zajištěno službově;
17. Závěr
Starostka městyse poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila v 19:16 hodin
Materiál pro jednání zpracovala: Ing. Pavlína Bambuškarová
Zapsala: Ing. Pavlína Bambuškarová, Lucie Korytová

Ing. Pavlína Bambuškarová
starostka
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Pavel Mácha
ověřovatel zápisu

Ing. David Lukeš
ověřovatel zápisu
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