Zápis a usnesení č. 3/2016
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 29. června 2016
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 3/2016 Zastupitelstva obce Šebetov (dále jen „ZO“)
v 17:00 hodin a všechny přivítal.
Technický bod
Starosta konstatoval, že 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, že 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.
Občané a hosté: dle prezenční listiny
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí
v zasedací místnosti.
Zapisovatelem byl navržen Leoš Dosedla.
Starosta vyzval zastupitele, aby byly podány návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání
zastupitelstva obce č. 3/2016. Navrženi byli Ondřej Krejčíř a Michal Hradecký, kteří vyslovili
s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/3:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu pana Leoše Dosedlu,
za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Šebetov č. 3/2016 schvaluje
Ondřeje Krejčíře a Michala Hradeckého.
Hlasování č. 1: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 2/3:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva Obce Šebetov:
1) Technický bod
2) Návrh na opatření k zamezení zámrazu v objektu kiosku občerstvení v zámeckém parku
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
4) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2015
5) Schválení účetní závěrky obce
6) Schválení účetní závěrky MŠ
7) Schválení účetní závěrky ZŠ
8) Rozpočtové opatření č. 3/2016 – na vědomí
9) Inventarizační zpráva za rok 2015 a návrh na vyřazení majetku
10) Prodloužení platnosti nájemní smlouvy na byty v domě č.p. 246
11) Dotace z JmK
12) Rozpočtové opatření č. 4/2016
13) Různé
14) Závěr
Hlasování č. 2: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
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Bod č. 2 Návrh na opatření k zamezení zámrazu v objektu kiosku občerstvení v zámeckém
parku
Nájemce kiosku v parku představil svůj záměr zbudovat kotelnu s kotlem na tuhá paliva,
možnost výměny oken a vybudování odtokových žlabů před kioskem. Dále upozornil na děravou
střechu přístřešku. Do debaty se zapojil i zástupce hasičů a sokolů, který upozornil na již
v minulosti vybudované plány rozšíření těchto prostor. Po krátké debatě ZO vyjádřilo nesouhlas
s budováním kotelny a doporučilo se sejít přímo v parku k prověření stavu a nutnosti zbudování
dalších vznesených požadavků. Do příštího zasedání bude vypracován alternativní návrh
nejnutnějších úprav včetně předpokládaných nákladů.
Bod č. 3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
Starosta seznámil přítomné se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šebetov za
rok 2015, která konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ZO bere zprávu na vědomí.
Bod č. 4 Schválení závěrečného účtu obce za rok 2015
Starosta požádal členy ZO o schválení závěrečného účtu obce za rok 2015.
Usnesení č. 3/3: Zastupitelstvo obce Šebetov uděluje souhlas s celoročním hospodařením bez
výhrad.
Hlasování č. 3: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 5 Schválení účetní závěrky obce
Starosta požádal o schválení účetní závěrky obce za rok 2015.
Usnesení č. 4/3: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2015 obce Šebetov. Zastupitelstvo obce
Šebetov nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených 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. 6 Schválení účetní závěrky MŠ
Starosta požádal o schválení účetní závěrky MŠ za rok 2015.
Usnesení č. 5/3: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2015 MŠ Šebetov. Zastupitelstvo obce
Šebetov nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu
s § 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. 7 Schválení účetní závěrky ZŠ
Starosta požádal o schválení účetní závěrky ZŠ za rok 2015.
Usnesení č. 6/3: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2015 ZŠ Šebetov. Zastupitelstvo obce
Šebetov nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu
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s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.
Hlasování č. 6: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 8 Rozpočtové opatření č. 3/2016 – na vědomí
Starosta seznámil přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 3/2015. ZO bere na
vědomí.
Bod č. 9 Inventarizační zpráva za rok 2015 a návrh na vyřazení majetku
Starosta informoval o provedených inventarizacích majetku obce a seznámil s návrhem majetku,
určeného k vyřazení. Před vyřazením majetku bude svolána „likvidační komise“ složená ze členů
Zastupitelstva. Inventarizační zprávu a návrh na vyřazení bere ZO na vědomí.
Bod č. 10 Prodloužení platnosti nájemních smluv na byty v č.p. 246
V bytovém domě č.p. 246 se u některých nájemníků blíží konec platnosti nájemních smluv.
K 31. 8. 2016 končí smlouvy nájemníků: Dvořáčková, Maryšková, Jeklová, Mikulová a Vašek.
K 30. 9. 2016 končí smlouva nájemkyně paní Staňkové. Dle doporučení SFRB je navrženo
prodloužení platnosti smluv u všech nájemníků do stejného termínu s ostatními nájemníky
v domu, tedy do 30. dubna 2017.
Usnesení č. 7/3: ZO schvaluje prodloužení platnosti nájemní smlouvy na byt v domu č.p. 246
pro stávající nájemníky: paní Dvořáčkovou, paní Maryškovou, paní Jeklovou, paní Mikulovou,
pana Vaška a paní Staňkovou, s platností do 30. dubna 2017.
Hlasování č. 7: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 11 Dotace z JmK
Starosta informoval o přijaté dotaci ve výši 120 tis. Kč na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého,
o dotaci ve výši 31 tis. Kč na automatizaci knihovny Šebetov a o dotaci ve výši 164 tis. Kč na
opravy v ZŠ Šebetov.
Usnesení č. 8/3: ZO schvaluje přijetí dotací z rozpočtu Jihomoravského Kraje - na obnovu sochy
sv. Jana Nepomuckého dotaci ve výši 120 tis. Kč, na automatizaci knihovny Šebetov dotaci ve
výši 31 tis. Kč, na opravy v ZŠ Šebetov dotaci ve výši 164 tis. Kč. ZO současně pověřuje
starostu obce provedením všech potřebných úkonů, vedoucích ke zdárnému čerpání uvedených
dotací.
Hlasování č. 8: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Starosta předložil smlouvu o dílo na stavební úpravy ZŠ Šebetov č.p. 118 od firmy Stavodos
Boskovice. Vzhledem k nejasným a nepředvídatelným pracem nebylo možné požádat více firem
o zpracování cenových nabídek. Po dobrých zkušenostech s firmou Stavodos s.r.o., byla
oslovena právě tato firma. Fakturace díla bude prováděna podle skutečně provedených prací.
Výkaz výměr bude kontrolovat stavební dozor pan Novotný.
Usnesení č. 9/3: ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Stavodos na stavební úpravy
v ZŠ Šebetov.
Hlasování č. 9: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
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Bod č. 12 Rozpočtové opatření č. 4/2016
Starosta v souvislosti s přijetím dotací požádal ZO o schválení rozpočtového opatření č. 4/2016,
které zapojuje do rozpočtu obce schválené dotace a reálné očekávané náklady investic.
Usnesení č. 10/3: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016, které zvyšuje příjmy obce
o 315.000,- Kč, zvyšuje náklady o 1.022.000,- Kč a zapojuje přebytky minulých let ve výši
707.000,- Kč.
Hlasování č. 10: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 13 Různé
Starosta seznámil s žádostí vedoucí hasičské mládeže paní Heleny Karáskové o úhradu nákladů
dopravy na noční hasičskou soutěž dne 25. 6. v Senetářově.
Usnesení č. 11/3: ZO schvaluje úhradu nákladů dopravy hasičské mládeže na soutěž konanou
dne 26. června v Senetářově. Odhadované náklady jsou do 3 tis. Kč.
Hlasování č. 11: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Starosta seznámil s žádostí paní Romany Kostíkové o přepsání nájemního bytu v č.p. 134 na její
osobu. V této záležitosti bude ještě provedena právní konzultace.
Pan Miroslav Markus ml. se dotázal na možnost stavby přístřešku u svého bytového domu. ZO
provede místní šetření.
Dále bylo odpovídáno na vznesené dotazy týkající se minulých rekonstrukcí sociálního zařízení
v ZŠ, kontejnerového stání a řešení garáží na prostranství u domu č.p. 93.
Bod č. 14 Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva Šebetov
ve 19:03 hodin a poděkoval všem za účast.
Zapsal Leoš Dosedla dne: 6. července 2016.

Ověřovatelé zápisu:
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