OBEC SEČ
Zastupitelstvo obce
Seč 78, 336 01 Blovice
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Seč konaného dne 15.12. 2016 od 19:10 hod
v přísálí místního hostince, Seč č.p.8

Zasedání zastupitelstva obce Seč zahájila starostka obce v 19:10 hod, byla podepsána
prezenční listina přítomných zastupitelů a zúčastněných občanů.
Předsedající byla starostka obce v souladu s platným jednacím řádem.
Předsedající konstatovala, že je přítomno všech 7 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
Nejprve proběhlo ustanovení zapisovatele, ověřovatelů a zvolení návrhové komise. Na návrh
předsedající byl ustanoven zastupitel p. Václav Švec zapisovatelem, p Petr Janeček a p.
Dagmar Parouzová byli ustanoveni jako ověřovatelé zápisu a p. Libor Čejka a p. Ladislav
Matoušek byli ustanoveni jako návrhová komise.
Pro návrh se hlasovalo takto:
Hlasování
Proti návrhu

Pro návrh
7

0

Zdrželo se hlasování
0

Poté se přistoupilo k jednání o navrženém programu. Po přečtení programu, tak jak
byl vyvěšen navrhla předsedající doplnit do programu další dva body a to: úpravu
odměn zastupitelů a žádost o převod pozemků od ÚZSMV změnit pořadí bodů č. 8 a
9. Program byl schválen v následující podobě:
1) Informativní zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání a o činnosti Obecního
úřadu Seč
2) Rozpočet obce na rok 2017
3) Rozpočtové opatření 5/2016
4) Obecně závazná vyhláška č 1/2016 o poplatku za odpady
5) Směna pozemků obce Seč za pozemky Plzeňského kraje ve správě SÚSPK
6) Pověření finančního výboru kontrolou financování rekonstrukce objektu bývalé fary
7) Pověření kontrolního výboru kontrolou plnění usnesení za rok 2016
8) Uzavření dohod s novými členy JSDH Seč
9) Jmenování velitele JSDH Seč
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10) Úprava odměn zastupitelů dle platné vyhlášky pro rok 2011
11) Žádost o převod pozemků p.č. 62/1, 62/3, 83/1, 89/3 a 378/2 od ÚZSMV
12) Různé
13) Diskuze
14) Závěr
Navržený program byl schválen.
Hlasování
Proti návrhu

Pro návrh
7

0

Zdrželo se hlasování
0

Přistoupilo se tedy k projednávání bodu č. 1) programu - Informativní zpráva o činnosti
Obecního úřadu Seč.
Informativní zpráva byla vzata na vědomí.
Následně se přistoupilo k projednávání bodu č. 2) – Rozpočet obce Seč na rok 2017.
Předsedající konstatovala, že návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední desce po dobu
delší 15-ti dnů před projednáním v Zastupitelstvu obce Seč. Návrh rozpočtu byl rovněž
k dispozici v tištěné podobě na zasedání zastupitelstva. Předsedající přečetla nejdůležitější
položky v rozpočtu a upozornila, že návrh rozpočtu na rok 2017 je deficitní. Deficit ve výši
2.559 tisíc Kč bude kryt z finančních přebytků minulých let. Zároveň byl zastupitelstvu
předložen návrh rozpočtu Mateřské školy v Seči k nahlédnutí a vzetí na vědomí.
Předsedající vyzvala zastupitelé a veřejnost k diskuzi o navrženém rozpočtu. V diskuzi
k navrhovanému bodu nikdo nevystoupil a tak se přistoupilo se k hlasování.
Rozpočet obce na rok 2017 byl v navržené podobě schválen a tvoří přílohu k usnesení a
rozpočet MŠ byl vzat na vědomí .
Rozpočet obce Seč pro rok 2017 byl schválen takto:
Hlasování
Proti návrhu

Pro návrh
7

0

Zdrželo se hlasování
0

V bodě č.3) programu se zastupitele seznámili s Rozpočtovým opatřením 5/2016. Nebyly
učiněny žádné připomínky.
Schvalování Rozpočtového opatření 5/2016 proběhlo takto:
Hlasování
Proti návrhu

Pro návrh
7

0

Zdrželo se hlasování
0

V bodě programu č. 4) byli přítomní seznámeni se zněním Obecně závazné vyhlášky č.
1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a
odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška zrušuje obecně závaznou vyhlášku č.
4/2015. Předsedající přečetla zejména změny oproti minulé vyhlášce. Tato vyhláška nemění
pro rok 2017 výši poplatku, pouze doplňuje některá možná osvobození od poplatku. Dále se
mění výpočet poplatku s ohledem na náklady na odpady v obci dle platných předpisů. Opět
vyzvala občany i zastupitele k diskuzi.
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Hlasování proběhlo takto:

Pro návrh
7

Proti návrhu
0

Zdrželo se hlasování
0

V bodě programu č. 5) navrhla předsedající směnit pozemek obce Seč p.č.384/9 za
pozemky Plzeňského kraje p.č. 371/2 a p.č.60. vše v k.ú. Seč u Blovic. Pozemek p.č. 384/9
se nachází pod silnicí na Únětice a výše uvedené pozemku Plzeňského kraje jsou
v intravilánu obce a mohou posloužit k zlepšení občanské vybavenosti v obci. V diskuzi
nikdo nevystoupil.
Podání žádosti o směnu pozemků bylo schváleno takto:
Pro návrh
7

Proti návrhu
0

Zdrželo se hlasování
0

V bodě č. 6 programu navrhla předsedající zastupitelstvu, aby pověřilo finanční výbor ZO
Seč, provedením kontroly financování rekonstrukce objektu bývalé fary a zveřejnění
tohoto výsledku do 15.1.2017.
Provedení kontroly bylo schváleno takto:

Pro návrh
7

Proti návrhu
0

Zdrželo se hlasování
0

V bodě č. 7 programu navrhla předsedající zastupitelstvu, aby pověřilo kontrolní výbor ZO
Seč kontrolou plnění usnesení za rok 2016, kontrola bude provedena do 15.1.2017.

Provedení kontroly bylo schváleno takto:
Pro návrh
7

Proti návrhu
0

Zdrželo se hlasování
0

V bodě programu č. 8, seznámila předsedající přítomné s novým složením JSDH obce Seč a
navrhla s novými členy uzavřít dohody o členství v jednotce. Jako noví členové JSDHO jsou
navrženi tito: Pavel Fiala, Josef Bradáč, David Pech, Filip Sedláček, Václav Fiala, Tomáš
Fiala a Daniel Hajšman.
O tomto návrhu se hlasovalo takto:
Pro návrh
7

Proti návrhu
0

Zdrželo se hlasování
0
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V bodě programu č. 9 byl pan Pavel Fiala jmenován velitelem JSDHO Seč
O tomto jmenování se hlasovalo takto:
Pro návrh
7

Proti návrhu
0

Zdrželo se hlasování
0

V bodě č. 10 seznámila předsedající s možností úpravy odměn zastupitelů dle Nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. v platném znění od 1.1.2017. Nejprve dala hlasovat o úpravě odměn za
výkon jednotlivých funkcí.
Návrh na úpravu odměn byl schválen takto:
Pro návrh
7

Proti návrhu
0

Zdrželo se hlasování
0

Dále navrhla předsedající kumulaci odměn při souběhu výkonu funkce s odvoláním na §77
odst. 3 písm.b), zákona 128/2000 Sb o obcích.
Návrh na kumulaci odměn byl schválen takto:
Pro návrh
7

Proti návrhu
0

Zdrželo se hlasování
0

V bodě programu č. 11 navrhla předsedající, aby byla podána opětovně žádost na ÚZSMV
o převod pozemků p.č. 62/1, 62/3, 83/1, 89/3 a 378/2, které se nachází pod plánovaným
chodníkem při cestě na Blovice.
Návrh na podání žádosti byla schválena takto:
Pro návrh

Proti návrhu

Zdrželo se hlasování

7
0
0
V následující diskuzi se zastupiteli a občany odpovídala předsedající na dotazy týkající se
pokračování rekonstrukce objektu bývalé fary a vysvětlovala některé technické záležitosti.
Občané vytkli zejména neestetičnost sloupků na elektroměr a plynoměr před farou. Dále
občané připomínkovali dobu konání zasedání a požadovali, aby v zimě bylo svoláváno
zasedání ZO na 18.hodinu v pátek. Tyto připomínky byly vzaty na vědomí.
V závěru zasedání zastupitelstva vyzvala předsedající návrhovou komisi k přečtení návrhu
usnesení z tohoto zasedání a o tomto návrhu dala hlasovat.
Návrh usnesení byl schválen.
Hlasování
Proti návrhu

Pro návrh
7

0

Zdrželo se hlasování
0

4

Na závěr předsedající poděkovala všem přítomným členům zastupitelstva a občanům za
účast a zasedání ukončila.
V Seči dne 16.12.2016

Ing. Helena Chytrá
starostka obce

Václav Švec
místostarosta obce

Ověřovatelé:
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