Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Seč, konaného 23.8.2016 v 19:00
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Seč (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:10 hodin
starostou obce Radkem Dostálkem („dále jako předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o konání veřejného
zastupitelstva byla na úřední desce Obecního úřadu Seč zveřejněna v souladu s § 93 odst. 1 zákona
o obcích po dobu nejméně 7 dní, a to od 15.8.2016 do 23.8.2016 (příloha 1). Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 2) konstatoval,
že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( Radek Dostálek, Lukáš Čaban, Tomáš Lajza, Pavel
Podhájecký, Šrajer Lukaš, Kateřina Harušťáková ) (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Lukáše Šrajera a Lukáše Čabana a zapisovatelem
Tomáše Lajzu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Seč určuje ověřovateli zápisu Lukáše Šrajera
a Lukáše Čabana a zapisovatelem Tomáše Lajzu.
Výsledek hlasování: Pro ....6.......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který byl vyvěšen v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce:

- Schválení programu
- Skupinový vodovod Brandýsko
- Schválení smlouvy- komunikace
- Informace o výstavbě odchovny mladého skotu
- Diskuse
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Seč schvaluje následující program zasedání:
I)
II)
III)
IV)

- Skupinový vodovod Brandýsko
- Schválení smlouvy- komunikace
- Informace o výstavbě odchovny mladého skotu
- Diskuse

Výsledek hlasování: Pro ......6........ Proti .....0........... Zdrželi se ......0..........
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
I)

Bod I) - - Skupinový vodovod Brandýsko

Předsedající informoval, že byl seznámen se zástupci firmy Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí
a.s. o plánovaném projektu – skupinový vodovod Brandýsko.
Na katastrálním území obce Seč ,by se tato akce dotýkala výstavbou nového vodovodního přivaděče
pouze na obecních pozemcích a to od polní cesty od Němčí , mezi čp. 27 a 25 a dále kolem hl. silnice
ve směru k Sudslavě po pravé straně komunikace a dále pak po obecní komunikaci ke Skrovnici
k Čabanům.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Zastupiteli bylo vznešeno stanovisko : 1) pokud budou výkopové práce zasahovat do obecní
komunikace, bude opravena v celé šíři komunikace asfaltovou. obal. směsí.
2) Budoucí uložení vodovodu neomezí v budoucnosti výstavbu obecní kanalizace.
Návrh usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce Seč schvaluje projekt – skupinový vodovod Brandýsko za podmínek:
1) pokud budou výkopové práce zasahovat do obecní komunikace, bude opravena v celé šíři
komunikace asfaltovou. obal. směsí.
2) Budoucí uložení vodovodu neomezí v budoucnosti výstavbu obecní kanalizace.
II. ukládá starostovi obce Seč jednat v zajmu obce a uzavřít smlouvu s VaK a.s. podle bodu I tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro .......6....... Proti .....0........... Zdrželi se ......0..........
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod II. – - Schválení smlouvy- komunikace
Předsedající informoval občany, že podle hodnotících kritérií (nejnižší nabídková cena) byl vybrán
zastupiteli dodavatel na opravu obecních komunikací firma Strabag a.s. s nabídkovou cenou
507 946,- Kč s dph

Návrh usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele stavby oprava komunikací MK č. 4.1, 5 a 8
firmu Strabag a.s. s částkou 507 946,- Kč
II.
a ukládá starostovi obce podle bodu I. tohoto usnesení tuto smlouvu uzavřít.
Výsledek hlasování: Pro ...6........... Proti .........0....... Zdrželi se .........0.......
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Bod III. – - Informace o výstavbě odchovny mladého skotu
Předsedající informoval že ZD Mostek dále pokračuje v přípravě projektu na odchovnu mladého
skotu v areálu Seč
Bod VI. – Diskuze
Místostarosta Tomáš Lajza informoval o kontrole ze Státního oblastního archívu, která proběhne
v září 2016.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 hod.
Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích
2) Prezenční listina členů zastupitelstva obce
Zápis byl vyhotoven dne: 30.8.2016
Zapisovatel: Tomáš Lajza
Ověřovatelé: Lukáš Šrajer

dne: 30.8.2016

Lukáš Čaban

dne: 30.8.2016

Starosta: Radek Dostálek

dne: 30.8.2016
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