Zápis a usnesení č. 2/2015
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 8. června 2015
v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hodin.
Bod č. 1
Starosta Zdeněk Číţek zahájil zasedání č. 2/2015 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 7 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 – přítomni všichni členové ZO.
Občané a hosté: viz prezenční listina
Starosta konstatoval, ţe zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyloţen k nahlédnutí
v zasedací místnosti.
Zapisovatelem byl navrţen Leoš Dosedla.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání
zastupitelstva obce 2/2015. Navrţeni byli Ondřej Krejčíř a Martin Dosedla, kteří vyslovili
s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/2:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu pana Leoše Dosedlu,
za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Šebetov č. 2/2015 schvaluje
Ondřeje Krejčíře a Martina Dosedlu.
Hlasování č. 1: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 2/2:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva Obce Šebetov:
1) Technický bod
2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

3) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
4) Schválení účetní závěrky obce
5) Schválení účetní závěrky MŠ
6) Rozdělení hospodářského výsledku MŠ
7) Schválení účetní závěrky ZŠ
8) Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ
9) Rozpočtové opatření č.1/2015 a č. 2/2015 – na vědomí
10) Rozpočtové opatření č. 3/2015
11) Výpůjčka nebytových prostor – KD kotelna
12) Výpůjčka nebytových prostor – KD bývalá kuchyňka a sklad
13) Prodej IS
14) Prodej pozemku
15) Pronájem pozemku
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16) Příspěvek na fasádní barvu
17) Souhlas s umístěním sídla SDH a okrsku v budově Šebetov 129
18) NN – areál zámeckého parku
19) Akceptace ţádosti o podporu ze SFŢP – nakládání s odpady
20) Dotace z JmK – PRV – zlepšení podmínek a zvýšení úrovně sluţeb MŠ Šebetov
21) Dotace – oprava střechy OÚ
22) Různé
23) Závěr

Hlasování č. 2: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Slova se ujal starosta a seznámil přítomné se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2014. ZO vzalo zprávu na vědomí.
Bod č. 3 Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
Starosta předloţil závěrečný účet obce za rok 2014. ZO schvaluje závěrečný účet obce Šebetov
za rok 2014 s celoročním hospodařením s výhradou a přijetím nápravného opatření k odstranění
chyb a nedostatků s konstatováním, ţe byla provedena všechna nápravná opatření a všechny
nedostatky a chyby byly rovněţ odstraněny. Vzniklý závazek, o kterém nebylo účtováno, byl
zaúčtován 5. 3. 2015 dokladem č. 500031. Ke konci volebního období bylo vyplaceno končícím
zastupitelům o 24.- Kč více a končícímu místostarostovi o 115.- Kč více. Bylo přijato nápravné
opatření, aby se chyby neopakovaly /v programu mezd bylo u zastupitelů opraveno rozvrţení
pracovní doby – kalendář, který je jiný, neţ u zaměstnanců/.
Usnesení č. 3/2: ZO schvaluje závěrečný účet obce Šebetov za rok 2014 s celoročním
hospodařením s výhradou a přijetím nápravného opatření k odstranění chyb a nedostatků.
Hlasování č. 3: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 4 Schválení účetní závěrky obce
Starosta seznámil s účetní závěrkou obce. 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. 4/2: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2014 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 – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 5 Schválení účetní závěrky MŠ
Starosta předloţil účetní závěrku Mateřské školy 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. 5/2: ZO schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Šebetov. Zastupitelstvo obce
Šebetov nezjistilo, ţe by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předloţených podkladů v souladu s
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§ 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.
Hlasování č. 5: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 6 Rozdělení hospodářského výsledku MŠ
Ředitelka MŠ poţádala o schválení hospodářského výsledku ve výši 4 600,21 Kč a jeho
rozdělení do rezervního fondu.
Usnesení č. 6/2: ZO schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Šebetov ve výši 4 600,21
Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu.
Hlasování č. 6: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 7 Schválení účetní závěrky ZŠ
Starosta předloţil účetní závěrku Základní školy 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. 7/2: ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy 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 – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 8 Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ
Ředitelka ZŠ poţádala o schválení hospodářského výsledku ve výši 388,62 Kč a jeho rozdělení
do rezervního fondu.
Usnesení č. 8/2: ZO schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Šebetov ve výši 388,62 Kč
a jeho rozdělení do rezervního fondu.
Hlasování č. 8: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 9 Rozpočtové opatření č.1/2015 a č. 2/2015 – na vědomí
Starosta předloţil rozpočtové opatření č. 1/2015 a č. 2/2015. ZO bere na vědomí.
Bod č. 10 Rozpočtové opatření č. 3/2015
Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2015.
Usnesení č. 9/2: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015.
Hlasování č. 9: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 11 Výpůjčka nebytových prostor – KD kotelna
Chornický ţelezniční klub poţádal o výpůjčku nebytových prostor pro potřeby dočasného
uloţení exponátů pro chystanou muzejní expozici ţeleznic.
Usnesení č. 10/2: ZO schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce 50 m2 nebytového prostoru
v kotelně kulturního domu č.p. 134 na dobu tří let.
Hlasování č. 10: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
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Bod č. 12 Výpůjčka nebytových prostor – KD bývalá kuchyňka a sklad
Paní Uhlerová poţádala o moţnost výpůjčky vhodných prostor pro trvalou výstavní expozici
kočárků. Předjednána byla moţnost vyuţít nepouţívané prostory kuchyňky a skladu v přízemí
kulturního domu. Paní Uhlerová tyto prostory na vlastní náklady uklidí, opraví a bude udrţovat.
Usnesení č. 11/2: ZO schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce 20 m2 + 20 m2 nebytového
prostoru v kulturním domu č.p. 134 /kuchyňka a sklad/ na dobu dvou let s výpovědní lhůtou 3
měsíce.
Hlasování č. 11: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 13 Prodej IS
Na základě vyčíslení nákladů na zbudování přípojek pro soukromý pozemek stavebníka pana
Evţena Randuly se členové zastupitelstva zabývali odprodejem těchto sítí. Jedná se o vodovodní
přípojku, splaškovou a dešťovou kanalizaci.
Usnesení č. 12/2: ZO schvaluje odprodej inţenýrských sítí stavebního pozemku č. 3 v části
Čtvrtě panu Evţenu Randulovi, nacházející se na pozemku p. č. 1475/3, a to vodovodní přípojka
v ceně 9 748,- Kč, splašková kanalizace v ceně 5 277,- Kč a dešťová kanalizace v ceně 7 024,Kč. Stavebník dále poskytne příspěvek na elektro přípojku NN a plyn dle usnesení č. 6/2008 bod
5 ze dne 14. 5. 2008.
Hlasování č. 12: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 14 Prodej pozemku
Pan Ladislav Řehák poţádal o odkoupení parcely č. 155/11, k. ú. Šebetov pro potřeby
vybudování nájezdu ke garáţi, o výměře 15 m2. Členové zastupitelstva se seznámili s písemným
nesouhlasným stanoviskem vlastníků bytů přilehlého bytového domu č.p. 209 a 210. Po diskuzi
bylo dohodnuto, ţe bude provedena konzultace na odboru výstavby a územního plánování MěÚ
Boskovice a bude svoláno místní šetření za účasti všech dotčených.
Bod č. 15 Pronájem pozemku
Pan Petr Markus poţádal o přidělení pozemku k uţívání, p. č. 1550, k. ú. Šebetov. Pan Markus
upřesnil, ţe by uţíval pouze polovinu této parcely a souhlasil s navrţenou cenou pronájmu 1,- Kč
za m2 a rok.
Usnesení č. 13/2: ZO schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 1550, k. ú.
Šebetov o výměře 350 m2 za cenu 350,- Kč/rok na dobu tří let s moţností prodlouţení
a výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Hlasování č. 13: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 16 Příspěvek na fasádní barvu
Pan Radek Vojtěch poţádal o poskytnutí příspěvku na fasádní barvu domu č. p. 200. Dle
předloţených dokladů jsou celkové náklady 10 270,- Kč. Dle zvyklostí je vyplácena ¼ nákladů,
maximálně 5 000,- Kč.
Usnesení č. 14/2: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na fasádní barvu domu č.p. 200 panu
Radkovi Vojtěchovi v částce 2 568,- Kč. S ţadatelem bude uzavřena veřejnoprávní smlouva.
Hlasování č. 14: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
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Bod č. 17 Souhlas s umístěním sídla SDH a hasičského okrsku v budově Šebetov č.p. 129
Na základě předloţených ţádostí starosty SDH Šebetov a místostarosty hasičského okrsku
Šebetov byli členové ZO poţádáni o souhlas s umístěním sídel těchto spolků v budově hasičské
zbrojnice Šebetov, č.p. 129.
Usnesení č. 15/2: ZO souhlasí s umístěním sídla Sboru dobrovolných hasičů Šebetov v budově
hasičské zbrojnice Šebetov, č.p. 129.
Hlasování č. 15: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 16/2: ZO souhlasí s umístěním sídla Hasičského okrsku Šebetov v budově hasičské
zbrojnice Šebetov, č.p. 129.
Hlasování č. 16: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 18 NN - areál zámeckého parku
Starosta seznámil s ţádostí společnosti MOPRE Vyškov o schválení smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene pro potřeby vybudování rozvodné skříně pro připojení dočasných
odběrů v areálu zámeckého parku Šebetov na parcele č. 16/1, k. ú. Šebetov.
Usnesení č. 17/2: ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na stavbu „Šebetov, SÚ NN areál zámeckého parku“ č. 1040007501/001, ve prospěch
společnosti E.ON.
Hlasování č. 17: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 19 Akceptace ţádosti o podporu ze SFŢP – nakládání s odpady
Státní fond ţivotního prostředí ČR oznámil obci Šebetov schválení ţádosti o dotaci z programu
„Zkvalitnění nakládání s bioodpady“.
Usnesení č. 18/2: ZO bere na vědomí získání dotace z programu „Zkvalitnění nakládání
s bioodpady“ a pověřuje starostu vykonáním všech úkonů vedoucích ke zdárnému čerpání
dotace.
Hlasování č. 18: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 20 Dotace z JmK – PRV – zlepšení podmínek a zvýšení úrovně sluţeb MŠ Šebetov
JmK vyhověl ţádosti o dotaci z programu PRV na akci „Zlepšení podmínek
a zvýšení úrovně sluţeb MŠ Šebetov“, kdy schválil dotaci ve výši 164 000,- Kč.
Usnesení č. 19/2: ZO bere na vědomí získání dotace z programu PRV JmK na akci „Zlepšení
podmínek a zvýšení úrovně sluţeb MŠ Šebetov“ a pověřuje starostu vykonáním všech úkonů
vedoucích ke zdárnému čerpání dotace.
Hlasování č. 19: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 21 Dotace – oprava střechy OÚ
JmK vyhověl ţádosti o dotaci na realizace akce Oprava střechy budovy Šebetov, č.p. 108,
v rámci projektu Oprava komínů, ţlaby + svody, kdy schválil dotaci ve výši 100 000,- Kč.
Starosta předloţil ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského Kraje.
Usnesení č. 20/2: ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského Kraje na realizaci akce Oprava střechy budovy Šebetov, č.p. 108.
Hlasování č. 20: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
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Bod č. 22 Různé
Starosta seznámil s ţádostí stavebníka pana Lukáše Straky, který na stavebním pozemku č. 1,
p.č. 1473, k. ú. Šebetov rozestavěl rodinný domek, o odkoupení parcely do svého vlastnictví.
Záměr na odprodej nemovitosti byl zveřejněn před projednáním v orgánech obce vyvěšením na
úřední desce dne 17. 10. 2011. Stavebník jiţ uhradil celou kupní cenu za nemovitost včetně
inţenýrských sítí.
Usnesení č. 21/2: ZO schvaluje prodej parcely č. 1473, k. ú. Šebetov, o výměře 789 m2, za
celkovou cenu 197 250,- Kč, panu Lukáši Strakovi, bytem Lipovec 44.
Hlasování č. 21: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Ředitelka Základní školy Šebetov paní Mgr. Manová seznámila přítomné s konáním akce
Evropského dne, která proběhla dne 5. června v naší škole.
Dále proběhla diskuze, kde se odpovídalo na vznesené dotazy a podněty.
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva
Šebetov ve 20:40 hodin a poděkoval všem za účast.

Zapsal Leoš Dosedla dne: 9. června 2015.

Ověřovatelé zápisu:

___________________
Ondřej Krejčíř

________________
Martin Dosedla

Starosta:

__________________
Zdeněk Číţek
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