Zápis a usnesení č. 5/2016
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 21. prosince 2016
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 5/2016 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 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. Omluven byl člen ZO pan Martin Hirt.
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. 5/2016. Navrženi byli Ondřej Krejčíř a Michal Hradecký, kteří vyslovili
s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/5:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu pana Leoše Dosedlu,
za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Šebetov č. 5/2016 schvaluje
Ondřeje Krejčíře a Michala Hradeckého.
Hlasování č. 1: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 2/5:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva Obce Šebetov:
Technický bod
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Smlouva o dílo se společností REISTAV CZ s.r.o.
Smlouva příkazní s VAS a.s.
Informace ke zveřejnění záměru nájmu nebytových prostor kiosku občerstvení v areálu
zám. parku a prodejny v domu č.p. 134
6) Žádost o výměnu kotle v nájemním bytu
7) Žádost o poskytnutí daru
8) Informace k záměrům České pošty
9) Úhrada daňového poplatku
10) Stanovení místních poplatků
11) Plán inventur na rok 2016
12) Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020
13) Rozpočet obce na rok 2017
14) Rozpočtová opatření
1)
2)
3)
4)
5)
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15) Smlouva o provozování elektronické spisové služby
16) Žádost ZŠ o čerpání z fondu odměn
17) Různé – žádost TJ Sokol, žádost MUDr. Licka, aktualizace vnitřních směrnic, OZV
o nočním klidu, žádosti o poskytnutí příspěvku na fasády domů, nabídky na vypracování
projektové dokumentace infrastruktury části Nivky
18) Závěr
Hlasování č. 2: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Vzhledem ke změně restaurátorského postupu při obnově sousoší sv. Jana Nepomuckého na
Návsi požádal starosta JMK o prodloužení termínu na čerpání poskytnuté dotace.
Usnesení č. 3/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 040917/16/ORR, uzavřené dne 26. 10. 2016
a pověřuje starostu podpisem tohoto právního úkonu.
Hlasování č. 3: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 3 Smlouva o dílo se společností REISTAV CZ s.r.o.
Na minulém zasedání ZO byl odsouhlasen společný postup Obce Šebetov a Svazku VaK při
výběru dodavatele a realizaci staveb Šebetov, Kapouňata – dešťová kanalizace, I. etapa. Svazek
VaK vysoutěžil jako nejvýhodnější nabídku od firmy REISTAV CZ s.r.o. Brno. K investiční
akci byly vzneseny dotazy, které byly zodpovězeny.
Usnesení č. 4/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
REISTAV CZ Brno na stavbu „Šebetov, Kapouňata – dešťová kanalizace I. etapa“ a pověřuje
starostu podpisem tohoto právního úkonu.
Hlasování č. 4: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 4 Smlouva příkazní s VAS a.s.
Pro připravovanou stavbu dešťové kanalizace v části Kapouňata požádal starosta VAS
Boskovice o zajištění technického dozoru stavby.
Usnesení č. 5/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy příkazní s firmou
Vodárenská akciová společnost a.s., divize Boskovice, na výkon technického dozoru na stavbě
„Šebetov, Kapouňata – dešťová kanalizace I. etapa“ a pověřuje starostu podpisem tohoto
právního úkonu.
Hlasování č. 5: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 5 Informace ke zveřejnění záměru nájmu nebytových prostor kiosku občerstvení
v areálu zám. parku a prodejny v domu č.p. 134
Nájemce nebytových prostor kiosku občerstvení v zámeckém parku a nebytových prostor
prodejny Domácích potřeb v domu č.p. 134 podali výpověď nájemních smluv k datu 31.12.2016.
Obecní úřad neprodleně vyvěsil záměr pronájmu těchto prostor na úřední a fyzické desce. Jediný
zájemce, který projevil zájem, je pan Ing. Vít Man, Šebetov č.p. 249, který si chce od 1.1.2017
pronajmout prostory bývalé prodejny.
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Usnesení č. 6/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem
Ing. Vítem Manem, Šebetov 249, na nebytové prostory prodejny v domě č.p. 134 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy s platností od 1. ledna 2017.
Hlasování č. 6: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 6 Žádost o výměnu kotle v nájemním bytu
Nájemci bytových prostor v č.p. 108 pan Stanislav Horák a Magda Valentová požádali o výměnu
plynového kotle. Tento kotel prověřil revizní technik pan Šebeček z Boskovic, který potvrdil
nutnost výměny vzhledem ke stáří a opotřebení.
Usnesení č. 7/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje výměnu kotle v nájemním bytu pana
Stanislava Horáka ml. a Magdy Valentové. Výměna bude provedena v první polovině roku 2017,
v případě neodstranitelné závady neprodleně. Současně ZO pověřuje starostu sjednáním
potřebných prací.
Hlasování č. 7: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 7 Žádost o poskytnutí daru
Městská správa sociálních služeb Boskovice, která pečuje o naší bývalou občanku, požádala
o zvážení poskytnutí finančního daru na zkvalitnění péče.
Usnesení č. 8/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje poskytnutí daru Městské správě
sociálních služeb Boskovice ve výši 3.000,- Kč a pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy.
Hlasování č. 8: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 8 Informace k záměrům České pošty, s.p.
Česká pošta s.p. v rámci osobní schůzky nabídla Obci Šebetov převod stávající provozovny
pošty do režimu Pošta Partner, kdy by veškeré náležitosti provozu zajišťovala Obec Šebetov,
jako smluvní zástupce.
Usnesení č. 9/5: Zastupitelstvo obce Šebetov nesouhlasí se změnou formy poštovní obsluhy
obce Šebetov v rámci projektu Pošta Partner. Obec Šebetov nepřijímá nabídku stát se
poskytovatelem služeb České pošty jako smluvní zástupce.
Hlasování č. 9: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 9 Úhrada daňového poplatku
V rámci odsouhlasených směn pozemků soukromých vlastníků /zasedání ZO – 6. dubna 2016/
byly řešeny nepřesnosti v mapových podkladech po ukončených Pozemkových úpravách
extravilánu obce Šebetov. U vlastníka pana Reisiga tato směna podléhá daňovému poplatku.
Starosta obce navrhnul tento uhradit, neboť vlastník užívá stále stejný pozemek, směna řešila jen
pochybení v mapových podkladech.
Usnesení č. 10/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje panu Reisigovi, Šebetov 32, proplacení
daňového poplatku ve výši 856,- Kč.
Hlasování č. 10: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 10 Stanovení místních poplatků
Starosta informoval, že odpadová společnost SITA CZ ponechává stejnou výši úhrad za odpad
i pro rok 2017. Podobné náklady se očekávají i u kabelové televize. Po krátké diskuzi bylo
navrženo ponechat poplatky v nezměněné výši.
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Usnesení č. 11/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce
2017 ve výši 500 Kč za osobu/rok a poplatek za kabelovou televizi na rok 2017 ve výši 60 Kč
přípojka/měsíc.
Hlasování č. 11: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 11 Plán inventur na rok 2016
Starosta předložil Plán inventur na rok 2016 a vyjmenoval členy jednotlivých komisí.
Usnesení č. 12/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Plán inventur na rok 2016.
Hlasování č. 12: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 12 Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020
Starosta obce předložil Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020.
Usnesení č. 13/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2018 –
2020.
Hlasování č. 13: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 13 Rozpočet obce na rok 2017
Starosta představil návrh rozpočtu na rok 2017 a podrobněji seznámil s některými položkami.
Usnesení č. 14/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočet obce na rok 2017.
Hlasování č. 14: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 14 Rozpočtová opatření
Starosta seznámil přítomné s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 7, č. 8 a č. 9. ZO tuto
skutečnost vzalo na vědomí. Dále předložil rozpočtové opatření č. 10.
Usnesení č. 15/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2016.
Hlasování č. 15: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 15 Smlouva o provozování elektronické spisové služby
MěÚ Boskovice v rámci dotačního projektu zajišťoval pro svoje příslušné obecní úřady agendu
spojenou s náležitostmi elektronické spisové služby. Po skončení dotovaného projektu byly
vyčísleny náklady pro každou obec, která chce v provozování služby dále pokračovat.
Usnesení č. 16/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy o provozování
elektronické spisové služby s Městem Boskovice a pověřuje starostu podpisem tohoto právního
úkonu.
Hlasování č. 16: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 16 Žádost ZŠ o čerpání z fondu odměn
Ředitelka Základní školy Šebetov paní Mgr. Manová požádala o možnost využít volné
prostředky v rozpočtu.
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Usnesení č. 17/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Základní škole Šebetov čerpat z fondu
odměn částku 20.000,- Kč.
Hlasování č. 17: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 17 Různé
Starosta spolku TJ Sokol Šebetov pan Milan Kopal požádal o umístění formální poštovní adresy
sídla spolku v budově hasičské zbrojnice, č.p. 129.
Usnesení č. 18/5: Zastupitelstvo obce Šebetov souhlasí s umístěním sídla spolku TJ Sokol
Šebetov v budově Hasičské zbrojnice č.p. 129.
Hlasování č. 18: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Nájemce prostor zdravotního střediska MUDr. Lick požádal o možnost pronajmout si nevyužité
prostory čekárny bývalé gynekologie, kde si potřebuje odkládat osobní věci a zdravotní materiál.
Usnesení č. 19/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje rozšíření nájemní smlouvy s panem
MUDr. Lickem o prostory čekárny bývalé gynekologické ordinace v budově zdravotního
střediska v Šebetově, č.p. 118, s platností od 1. ledna 2017.
Hlasování č. 19: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Starosta upozornil na dlouhodobě neaktualizovanou směrnici na poskytování stravenek
zaměstnancům obce, pro účetní a obecního pracovníka. Hodnota stravenky byla již několik let
v částce 50 Kč, obec přispívá polovinou ceny.
Usnesení č. 20/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje aktualizaci vnitřní směrnice č. 2/2013 –
Směrnice o účetnictví. S platností od 1. ledna 2017 bude v článku 2.6. Stravování zaměstnanců
změněna hodnota jedné stravenky na 90,- Kč.
Hlasování č. 20: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Starosta informoval o plánovaných zákonných sazbách stravného od 1. ledna 2017, kdy starší
obecní směrnice bude pod limitem sazeb a nebude tedy v souladu s legislativou.
Usnesení č. 21/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje aktualizaci vnitřní směrnice č. 1/2016 –
Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad. S platností od 1. ledna 2017 bude
v článku 5.2. Náhrady stravného změněna výše poskytovaného stravného
a) 80,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 120,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
c) 200,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Hlasování č. 21: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Starosta předložil Ministerstvem vnitra odsouhlasený a doporučený text podoby Obecně závazné
vyhlášky o nočním klidu, kde doplnil předpokládané termíny akcí v obci Šebetov v roce 2017,
kde se dá očekávat narušení nočního klidu.
Usnesení č. 22/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce
Šebetov č. 2/2016 o nočním klidu.
Hlasování č. 22: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Dva majitelé novostaveb v obci požádali o příspěvek na fasádní omítku. Zastupitelstvo obce
s poskytnutím příspěvku nesouhlasí, neboť se v minulosti poskytoval pouze na obnovu vzhledu
starších fasád. Příspěvek se neposkytuje na novostavby.
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Zastupitelstvo obce v minulosti odsouhlasilo možnost nové výstavby RD v části Nivky. Starosta
informoval o právě probíhajícím zaměření hranic území a o kladných předběžných vyjádřeních
správců sítí. Nyní bude nutno vypracovat projektovou dokumentaci technické infrastruktury.
Proto byly požádány projekční firmy o předložení nabídek.
Usnesení č. 23/5: Zastupitelstvo obce Šebetov přijímá nabídku firmy Haška a.s., Tišnov, na
zpracování a projednání projektové dokumentace stavby „Rozšíření technické infrastruktury pro
výstavbu RD, lokalita Kapouňata, obec Šebetov“ a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.
Hlasování č. 23: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Byla vznesena stížnost na nešetrný posyp chodníku ke Kopci popelem. S občanem, provádějícím
posyp popelem bude jednáno osobně. Dále byl vznesen dotaz na legitimitu staveb přístřešků ve
dvoře. ZO chce posoudit všechny stavby v obci na veřejných prostranstvích, ale vyčkává se do
doby pořízení kvalitních digitálních katastrálních map intravilánu. Poslední dotaz byl na stav
projektu řešení křižovatky.
Bod č. 18 Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva Šebetov
v 20:15 hodin a poděkoval všem za účast.
Zapsal Leoš Dosedla dne: 28. prosince 2016.

Ověřovatelé zápisu:

___________________

________________

Starosta:

Zdeněk
Čížek

Digitálně podepsal
Zdeněk Čížek
Datum: 2016.12.28
15:00:58 +01'00'

__________________
Zdeněk Čížek
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