Zápis a usnesení č. 3/2014
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2014
v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod.
Bod č. 1
Starosta Zdeněk Číţek zahájil zasedání č. 3/2014 Zastupitelstva obce Šebetov (dále jen
„ZO“) v 18:00 hodin a všechny přivítal.
Technický bod
Starosta konstatoval, ţe informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce
Obecního úřadu Šebetov a na internetových stránkách www.sebetov.cz, a to nejméně sedm dní
přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, ţe je přítomno 6 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Z jednání ZO se pořizuje audio záznam, který bude
podkladem pro sestavení a ověření zápisu z jednání ZO.
Přítomni, omluveni, nepřítomni: viz. prezenční listina.
Občané a hosté: Alexander Mucha, Naděţda Břenková, Jaroslav Geršl, Josef Hirt, Rudolf Šín,
Marie Fialová, Petr Šimek, Martin Dosedla, Ondřej Krejčíř, Jiří Feilhauer,
Daniel Lizna, Ing. Antonín Habala, Petra Mikulová, Axman Tomáš
Starosta konstatoval, ţe zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyloţen
k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Zapisovatelem byl navrţen Jiří Habala.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání
zastupitelstva obce 3/2014. Navrţeni byli Mgr. Jana Manová a Mojmír Chlup, kteří vyslovili
s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/3:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu pana Jiřího Habalu,
za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Šebetov 2/2014 schvaluje paní
Mgr. Janu Manovou a Mojmíra Chlupa.
Hlasování č. 1: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 2/3:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva Obce Šebetov:
1) Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů
zápisu, schválení programu zasedání zastupitelstva obce)
2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
3) Schválení závěrečného účtu obce
4) Schválení účetní závěrky obce
5) Schválení účetní závěrky MŠ
6) Rozdělení hospodářského výsledku MŠ
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7) Schválení účetní závěrky ZŠ
8) Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ
9) Rozpočtové opatření č.1/2014
10) Smlouva EKO KOM + dodatek
11) Ţádost o proplacení fasádní barvy
12) Ţádosti o prodlouţení nájemních smluv
13) Zápisy ze schůzí výborů obce
14) Vyúčtování termálních lázni
15) Vyřazení opotřebovaného majetku
16) Závěrečné účty Svazků (VaK, Malá Haná, R43)
17) Dotace „Podpora rodinné politiky na úrovni obce“
18) Projednání ţádosti
19) Ţádost o finanční podporu
20) Výsledek místního referenda
21) Různé – aktuální záleţitosti, dále připomínky a náměty občanů podané v průběhu ZO,
které se netýkají zařazených bodů
22) Závěr
Hlasování č. 2: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Starosta seznámil přítomné s výsledkem přezkoumání hospodaření obce Šebetov,
za rok 2013. Zpráva o přezkoumání hospodaření provedená pracovníky Krajského úřadu
JMK konstatuje: „Chyby a nedostatky zjištěné při předcházejícím dílčím přezkoumání
byly napraveny. Při konečném dílčím přezkoumání nebyly chyby a nedostatky zjištěny.
Z těchto důvodů lze na hospodaření územního celku nahlíţet tak, jakoby v něm nebyly
chyby a nedostatky“. ZO bere výsledek přezkoumání na vědomí.
Bod č. 3

Schválení závěrečného účtu obce

Starosta předloţil „Návrh závěrečného účtu obce Šebetov za rok 2013“. Zastupitelstvo
obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2013 bez výhrad.
Usnesení č. 3/3: ZO schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2013 bez výhrad.
Hlasování č. 3: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 4

Schválení účetní závěrky obce

Starosta předloţil účetní závěrku obce za rok 2013. ZO schvaluje účetní závěrku za rok
2013 obce Šebetov. Zastupitelstvo obce Šebetov nezjistilo, ţe by účetní závěrka neposkytla
v rozsahu předloţených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
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Usnesení č. 4/3: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2013 obce Šebetov. Zastupitelstvo
obce Šebetov nezjistilo, ţe by účetní závěrka neposkytla v rozsahu
předloţených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Hlasování č. 4: pro – 6 proti – 0 zdržel se –0
Bod č. 5

Schválení účetní závěrky MŠ

Starosta předloţil účetní závěrku MŠ za rok 2013. ZO schvaluje účetní závěrku za rok
2013 MŠ Šebetov. Zastupitelstvo obce Šebetov nezjistilo, ţe by účetní závěrka neposkytla
v rozsahu předloţených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Usnesení č. 5/3: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2013 MŠ Šebetov. Zastupitelstvo
obce Šebetov nezjistilo, ţe by účetní závěrka neposkytla v rozsahu
předloţených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Hlasování č. 5: pro – 6 proti – 0 zdržel se –0

Bod č. 6

Rozdělení hospodářského výsledku MŠ

Ředitelka mateřské školy předloţila ţádost o rozdělení hospodářského výsledku ZŠ.
Hospodářský výsledek ZŠ za rok 2013 činí 53.718,97 Kč. Hospodářský výsledek navrhuje
rozdělit: rezervní fond 45.718,97 Kč a fond odměn 8.000,00 Kč
Usnesení č. 6/3: ZO souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku MŠ: rezervní fond
45.718,97 Kč a fond odměn 8.000,00 Kč
Hlasování č. 6: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 7

Schválení účetní závěrky ZŠ

Starosta předloţil účetní závěrku ZŠ. ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2013 ZŠ
Šebetov. Zastupitelstvo obce Šebetov nezjistilo, ţe by účetní závěrka neposkytla v rozsahu
předloţených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Usnesení č. 7/3: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2013 ZŠ Šebetov. Zastupitelstvo
obce Šebetov nezjistilo, ţe by účetní závěrka neposkytla v rozsahu
předloţených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Hlasování č. 7: pro – 5 proti – 0 zdržel se –1

Bod č. 8

Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ

Ředitelka základní školy předloţila ţádost o rozdělení hospodářského výsledku ZŠ.
Hospodářský výsledek ZŠ za rok 2013 činí 2.079,70 Kč. Hospodářský výsledek navrhuje
rozdělit: rezervní fond 1.079,70 Kč a fond odměn 1.000,00 Kč
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Usnesení č. 8/3: ZO souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ: rezervní fond
1.079,70 Kč a fond odměn 1.000,00 Kč
Hlasování č. 8: pro – 5 proti – 0 zdržel se –1
Bod č. 9

Rozpočtové opatření č.1/2014

Starosta obce předloţil návrh rozpočtového opatření č. 1/2014 viz příloha. Celkové
zvýšení příjmů je ve výši 19.500,00 Kč, celkové zvýšení výdajů ve výši 38.200,00 Kč. Zvýšení
financování ve výši 18.700,00 Kč. ZO bere na vědomí.
Bod č. 10

Smlouva EKO KOM + dodatek

Starosta předloţil Smlouvu se společností EKO KOM včetně dodatků, viz.příloha.
Starosta doporučil uzavřít tuto smlouvu včetně dodatků. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy se
společností EKO KOM včetně dodatků.
Usnesení č. 9/3: ZO schvaluje uzavření smlouvy se společností EKO KOM včetně
dodatků.
Hlasování č. 9: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 11

Ţádost o proplacení fasádní barvy

Starosta předloţil ţádost paní Lenky Mišovicové o příspěvek na fasádní barvu. Součástí
ţádosti byl daňový doklad o nákupu v částce 30.515,- Kč. Na základě rozhodnutí ZO se vyplácí
příspěvek ve výši ¼ ceny, maximálně však 5.000,- Kč. Přiznán příspěvek 5000,- Kč. ZO
souhlasí.
Usnesení č. 10/3: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na fasádní barvu ve výši 5.000,-Kč.
Hlasování č. 10: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 12

Ţádosti o prodlouţení nájemních smluv

Starosta předloţil ţádost pana Štěpána Kopeckého, Aleny Dvořáčkové, Miroslavy
Maryškové, Petry Mikulové, Gabriely Jeklové, Jana Vaška a Jany Staňkové o prodlouţení
nájemní smlouvy na pronájem bytu v č.p. 246, kteří jiţ doloţili všechny potřebné podklady
opravňující k dalšímu uţívání bytu pro příjmově vymezené skupiny nájemníků. ZO souhlasí
s prodlouţením nájemních smluv Štěpána Kopeckého, Aleny Dvořáčkové, Miroslavy
Maryškové, Petry Mikulové, Gabriely Jeklové, Jana Vaška do 31. 8. 2016 a Jany Staňkové do
30.9.2016.
Usnesení č. 11/3: ZO schvaluje prodlouţení nájemní smlouvy na uţívání bytu v č.p. 246
panu Štěpánu Kopeckému, Aleně Dvořáčkové, Miroslavě Maryškové,
Petře Mikulové, Gabriele Jeklové, Janu Vaškovi do 31. 8. 2016 a paní
Janě Staňkové do 30.9.2016.
Hlasování č. 11: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 13

Zápisy ze schůzí výborů obce

Člen finančního výboru pan Chlup, seznámil se zápisem ze schůze finančního
výboru obce Šebetov. ZO bere předloţený zápis na vědomí.
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Předseda kontrolního výboru pan Dosedla, seznámil se zápisem ze schůze
kontrolního výboru obce Šebetov. ZO bere předloţený zápis na vědomí.
Bod č. 14

Vyúčtování termálních lázni

Starosta předloţil vyúčtování zájezdu do termálních lázní. Zájezd skončil ziskem
1.429,50 Kč. ZO bere na vědomí.
Bod č. 15

Vyřazení opotřebovaného majetku

Pan Mojmír Chlup předloţil návrh na vyřazení drobného majetku, viz příloha. ZO
souhlasí.
Usnesení č. 12/3: ZO schvaluje návrh na vyřazení drobného majetku, viz příloha.
Hlasování č. 12: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 16

Závěrečné účty Svazků (VaK, Malá Haná, R43)

Starosta předloţil Závěrečné účty Svazku VaK, Svazku obcí Malá Haná a Svazku obcí
pro výstavbu rychlostní komunikace R43. ZO bere Závěrečné účty Svazku VaK, Svazku obcí
Malá Haná a Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 na vědomí.
Bod č. 17

Dotace „Podpora rodinné politiky na úrovni obce“

Starosta poţádal o schválení přijetí dotace s názvem „Podpora rodinné politiky na úrovni
obce“. Výše dotace činí 20.000,- Kč. V následné diskusi se pan Mucha dotazoval, zda má obec
vypracovaný projekt na Family Point a upozornil na rizika spojená s případným nedodrţením
podmínek stávajícího projektu.
Usnesení č. 13/3: ZO schvaluje přijetí dotace s názvem „Podpora rodinné politiky na
úrovni obce“ v částce 20.000,- Kč.
Hlasování č. 13: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 18

Projednání ţádosti

Starosta předloţil ţádost občanů o projednání a schválení „zaměření ostatní komunikace
– cesta parcela č. 1126“, viz příloha. Starosta informoval o probíhajícím kontrolním měření
pozemků v části „Kopec“ a informoval o dalším postupu prací. ZO bere informace na vědomí.
Bod č. 19

Ţádost o finanční podporu

Starosta předloţil ţádost o příspěvek na vydání knihy „Italští uprchlíci v 1. světové
válce“ spojené s výstavou. V knize i výstavě bude pojednáno o pobytu uprchlíků v obci Šebetov.
Byla navrţena částka 1.000,- Kč. ZO s navrţenou částkou souhlasí.
Usnesení č. 14/3: ZO schvaluje příspěvek ve výši 1000,- Kč.
Hlasování č. 14: pro – 5 proti – 1 zdržel se – 0
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Bod č. 20

Výsledek místního referenda

Starosta seznámil s výsledkem hlasování v místním referendu obce Šebetov, které
se konalo ve dnech 23. a 24. května 2014.
Celkový počet oprávněných osob zapsaných ve výpisu ze seznamu oprávněných osob
732
Počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky.
363
Počet odevzdaných úředních obálek
363
Počet oprávněných osob, které neoznačily kříţkem ţádnou odpověď a zdrţely se tak hlasování 4
Celkový počet platných hlasů
359
Počet platných hlasů pro odpověď ANO
143
Počet platných hlasů pro odpověď NE
216
Referendum je tedy platné a závazné. ZO bere výsledky místního referenda na vědomí.
Bod č. 21

Různé – aktuální záleţitosti, dále připomínky a náměty občanů podané
v průběhu ZO, které se netýkají zařazených bodů

21a – Rozpočtové opatření č.2/2014
Starosta obce předloţil návrh rozpočtového opatření č. 2/2014 viz příloha.
Celkové sníţení příjmů je ve výši 19.900,00 Kč, celkové zvýšení výdajů ve výši
190.600,00 Kč. Zvýšení financování ve výši 210.500,00 Kč. ZO souhlasí.
Usnesení č. 15/3: ZO schvaluje rozpočtového opatření č. 2/2014 viz příloha. Celkové
sníţení příjmů je ve výši 19.900,00 Kč, celkové zvýšení výdajů ve
výši 190.600,00 Kč. Zvýšení financování ve výši 210.500,00 Kč.
Hlasování č. 15: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
21b – Mgr. Manová předloţila Ţádost o výjimku z počtu ţáků na školní rok 2014/2015 pro
nedostačující počet ţáků.
Usnesení č. 16/3: ZO schvaluje výjimku z počtu ţáků na školní rok 2014/2015.
Hlasování č. 16: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 1
21c – Pan Geršl se dotazoval, proč nebyla zveřejněna Rozpočtová opatření na úřední desce a
dále uvedl, ţe obecní rozpočet nebyl správně sestaven, na coţ upozornilo občanské
sdruţení jiţ před jeho schválením a jako důkaz toho uvádí, navrţená rozpočtová opatření.
Starosta obce uvedl, ţe rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno v souladu s vnitřní
směrnicí a č. 2 bylo vyhotoveno v den zasedání na pokyn Krajského úřadu v zájmu
čerpání dotace pro hasičskou jednotku.
21d – Paní Mgr. Manová navrhla zřízení Redakční rady, v níţ by byli zastoupeni členové ZO a
členové místních spolků a sdruţení, pro vydávání Obecního zpravodaje.
21e – Pan Hirt upozornil na nesprávné údaje uváděné paní Miroslavou Boháčkovou v příloze
Zpravodaje „Pohled do historie“. Dále navrhl posunout začátek nedělního programu
Šebetovské poutě na 15.00 hod., dotazoval se, kdy budou vyfrézovány pařezy po
skácených stromech v parku, upozornil na nevhodné prostředí v kiosku. Starosta uvedl,
ţe program pouti bude řešen ve spolupráci s TJ Sokol. Odfrézování pařezů bude
provedeno, ale v současné době je podána ţádost o dotaci na úpravu parku, kde je řešeno
i odfrézování pařezů. Kontrolu stavu kiosku provedou starosta a pan Chlup. Kiosek je
nutno před poutí vymalovat.
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21f – Jménem Občanského sdruţení Šebetov vznesl dotazy a připomínky pan Mucha:
– zda je jiţ aktualizována nájemní smlouva na kiosek na Koupališti. Starosta uvedl, ţe
v současné době probíhá zaměření objektu a bylo jednáno o výmazu neexistující
stavební parcely. Nová smlouva můţe být vyhotovena aţ po provedení zápisu na KÚ.
– navrhl zrušení Usnesení č. 2/11, bodu č. 4, Zápisu a usnesení č. 11/2012 ze dne
10.10.2012. Dále se dotazoval, kolik obec stálo pořízení změny č. 9 územního plánu.
Místostarosta navrhl rozhodnout o zrušení uvedeného usnesení na příštím zasedání
ZO. Starosta uvedl, ţe projednání změny bylo zastaveno v roce 2013, obec to nic
nestálo. Vypracování konceptu návrhu hradila firma SOBIOENERGI.
– proč se starosta obce vyjadřoval a zveřejňoval informace před i po referendu v
médiích k problematice RESŠ, kdyţ na minulém zasedání ZO uvedl, ţe ZO ţádnou
kampaň provádět nebude. Starosta sdělil, ţe odpovídal pouze na dotazy novinářů.
– kdy budou zveřejněno o jaké dotace v letošním roce starosta poţádal. Starosta sdělil,
ţe s podanými dotačními ţádostmi seznámí v nejbliţším Zpravodaji obce.
– kdy a jak budou zveřejněny nájemní smlouvy na internetu. Starosta uvedl, ţe zatím
není přijat zákon upravující rozsah zveřejňovaných informací.
– nezveřejnění článků ve Zpravodaji, odpověď aţ po 1,5 měsíci. Starosta uvedl, ţe
poskytl tyto články ostatní zastupitelům k posouzení a čekal na jejich vyjádření, které
bylo většinově zamítavé.
– navrhuje vyhotovení investičního plánu, předkládání projektů k diskuzi s občany ještě
před podáním dotací. Starosta uvedl, ţe investiční plán si můţe zvaţovat nové ZO a
nikoliv současné, na konci mandátu. Informace o dotačních příleţitostech není
vhodné veřejně diskutovat. Důvodem je moţnost sníţení úspěšnosti získání dotace.
– v závěru uvedl, ţe Občanské sdruţení chce být OZ stále nápomocno.
21g – Pan Hirt se dotazoval na to, kdo kontroluje práci obecního pracovníka. Vyjádřil
nespokojenost s nedosečenou trávou a úklidem po posečení. K výše uvedenému se
připojili i někteří další přítomní občané. Dále se dotazoval, kde je starý motor ze sekačky
a v jaké fázi je dotace na obnovu památek. Starosta odpověděl, ţe o případných
nedodělcích informují obecního pracovníka všichni zastupitelé, pro předávání úkolů je
veden poznámkový blok, do kterého se mu píší poţadavky na provedení prací. Na letní
období jsou přijati brigádníci, coţ je levnější neţ najmutí firmy na údrţbu veřejných
prostranství. Motor ze sekačky je uloţen u obecního pracovníka a je vyuţíván na
náhradní díly (uchycení apod.). Naopak jiní přítomní uváděli, ţe obecní pracovník
vyuţívá při svojí práci vlastní nářadí, které obec nevlastní nebo je zrovna nefunkční. Paní
Manová upozornila na skutečnost, ţe připomínky ke konkrétnímu pracovníkovi by se
měly řešit v jeho přítomnosti. Starosta sdělil, ţe dotace na památku byla získána ve výši
100.000,- Kč, socha by měla být opravena do letošního podzimu.
21h – Pan Geršl uvedl, ţe Mezírka není za tři volební období v dobrém stavu, nesplněný volební
slib. Starosta uvedl, ţe se zatím nenašlo ţádné finančně nenáročné technické řešení na
zbudování cesty ve svahu se spolehlivým řešením odvodu přívalové vody.
Bod č. 22 Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva
Šebetov v 20:55 hodin a poděkoval všem za účast.
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Zápis a usnesení č. 3/2014
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2014
v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod.

V Šebetově dne 30. června 2014.
Zapsal Jiří Habala dne:

Ověřovatelé zápisu:

___________________
Mojmír Chlup

________________
Mgr. Jana Manová

Starosta:

__________________
Zdeněk Číţek
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