OBEC SEČ
Zastupitelstvo obce
Seč 78, 336 01 Blovice
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Seč konaného dne 5.9.2016 od 19:05 hod
v přísálí místního hostince v Seči č.p. 8

Zasedání zastupitelstva obce Seč zahájila starostka obce v 19:05 hod, byla podepsána
prezenční listina přítomných zastupitelů a občanů.
Předsedající byla starostka obce v souladu s platným jednacím řádem.
Předsedající konstatovala, že je přítomno všech 7
usnášeníschopné.

zastupitelů, zastupitelstvo je tedy

Nejprve proběhlo ustanovení zapisovatele, ověřovatelů a zvolení návrhové komise. Na návrh
předsedající byl ustanoven Václav Švec zapisovatelem, Libor Čejka a Ladislav Matoušek
byli navrženi jako návrhová komise a
Dagmar parouzová a Ivana Šnourová
jako ověřovatelky zápisu.
Pro návrh se hlasovalo takto:
Hlasování
Proti návrhu

Pro návrh
7

0

Zdrželo se hlasování
0

Poté se přistoupilo k jednání o navrženém programu. Předsedající přednesla znění
programu, tak jak byl vyvěšen na úředních deskách obce a vyzvala zastupitele
k doplnění. Zastupitelé se do diskuze o programu nepřihlásili a předsedající sama
navrhla změnu v bodu č. 3, kde bylo vypuštěno projednávání dodatku ke smlouvě
s ČEZ Distribucí, a.s. Toto bylo nahrazeno projednáním rozpočtového opatření č.
3/2016. Byl tedy navržen tento program:
1) Informativní zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání a o činnosti Obecního
úřadu Seč
2) Výběr a schválení dodavatele na vytápění v budově bývalé fary v Seči.
3) Rozpočtové opatření č. 3/2016
4) Úprava ceny za pronájem hřiště
5) Diskuze
6) Závěr
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Navržený program o šesti bodech byl schválen takto:
Hlasování
Proti návrhu

Pro návrh

Zdrželo se hlasování
7
0
0
Přistoupilo se tedy k projednávání bodu č. 1) programu - Informativní zpráva o činnosti
Obecního úřadu Seč. Předsedající krátce seznámila zastupitele s plněním minulého
usnesení a s událostmi, které následovaly po minulém zasedání zastupitelstva. Jednalo se
zejména o uzavření smlouvy o dílo s firmou STAVOPILS s.r.o. Plzeň na provedení vnitřních
omítek a podlah v budově bývalé fary v Seči a dále o uzavření Smlouvy o dotaci
s Plzeňským krajem na dotaci ve výši 250.000,- Kč z Programu stabilizace a obnovy
venkova PK 2016. Tyto peníze budou použity na provedení výše zmiňovaných omítek a
podlah.
Informativní zpráva byla vzata na vědomí.
Následně se přistoupilo k projednávání bodu č. 2)
Výběr a schválení dodavatele na provedení teplovodního vytápění v budově bývalé fary v
Seči. Předsedající přečetla Záznam o otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu „ Provedení teplovodního vytápění v budově bývalé fary v obci
Seč“, Hodnocení proběhlo dne 5.9.2016 v 18.00 hod Na základě doporučení hodnotící
komise byl předložen návrh na uzavření smlouvy o dílo s panem Michalem Heřmanem, IČO:
699662090.
Schvalování tohoto návrhu proběhlo takto:
Hlasování
Proti návrhu

Pro návrh
7

0

Zdrželo se hlasování
0

V bodě 3) Rozpočtové opatření 3/2016 byl dán návrh na navýšení rozpočtových výdajů o
30.000,- Kč na volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční ve
dnech 7. a 8.10 2016 a dále o 15.000,- Kč – finančního daru pro farnost Blovice na opravu
kostela Nanebevzetí panny Marie v Seči.
Rozpočtové opatření č.3/2016 bylo schváleno takto:
Hlasování
Proti návrhu

Pro návrh
7

0

Zdrželo se hlasování
0

V bodě č. 4) přednesla předsedající návrh pana místostarosty na snížení výše nájmu za
použití hřiště pro občany obce Seč ze stávajících 500,- Kč na 250,- Kč za akci.
Tento návrh byl schválen takto:
Hlasování
Proti návrhu

Pro návrh
7

0

Zdrželo se hlasování
0

2

V bodě č.5) Různé nebyly vzneseny žádné návrhy.
V diskuzi s občany vystoupil pan Pavel Fiala s dotazem, kdy bude dokončena rekonstrukce
budovy bývalé fary a jaké bude využití stávající budovy obecního úřadu. Předsedající
odpověděla, že rekonstrukce by měla být ukončena přibližně koncem roku 2017. O využití
stávajícího objektu OÚ pro obecní účely se zatím neuvažuje. Uvažuje se spíše o jeho prodeji
tak, jak navrhovalo bývalé vedení obce.
S další věcnou připomínkou vystoupila paní Ochocová, která upozornila na nepořádek kolem
hospody a nedostatečné zajištění odpadků. Starostka obce slíbila prošetření tohoto stavu.
Po skončení diskuze byl předložen návrhovou komisí návrh usnesení z dnešního zasedání.
O tomto návrhu se hlasovalo takto:

Hlasování
Proti návrhu

Pro návrh
7

0

Zdrželo se hlasování
0

Poté předsedající poděkovala přítomným zastupitelům a občanům za účast a zasedání
ukončila.
V Seči dne 5.9.2016

Ing. Helena Chytrá
starostka obce

Václav Švec
místostarosta obce

Ověřovatelé:

3

