Zápis a usnesení č. 1/2018
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 15. ledna 2018
v zasedací místnosti OÚ od 16:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 1/2018 Zastupitelstva obce Šebetov (dále jen „ZO“)
v 16:00 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. 1/2018. Navrženi byli Ondřej Krejčíř a Michal Hradecký, kteří vyslovili
s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/1:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu pana Leoše Dosedlu,
za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Šebetov č. 1/2018 schvaluje pana
Martina Hirta a pana Martina Dosedlu.
Hlasování č. 1: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 2/1:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva Obce Šebetov:
1)
2)
3)
4)
5)

Technický bod
Vzdání se předkupního práva – objekt Agrospolu Knínice
Obecně závazná vyhláška Obce Šebetov o nočním klidu
Různé
Závěr

Hlasování č. 2: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 2 – Vzdání se předkupního práva – objekt Agrospolu Knínice
Představenstvo Agrospolu Knínice se rozhodlo odprodat nevyužívaný objekt skladu v obci
Šebetov a nalezlo kupce. K objektu má však historicky zapsáno předkupní právo Obec Šebetov.
Před podpisem kupní smlouvy bylo doporučeno projednat vzdání se předkupního práva na
veřejném zasedání Zastupitelstva obce.
Usnesení č. 3/1: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje vzdání se předkupního práva
u nemovitostí, které odprodává Agrospol Knínice v souladu s předloženým návrhem ujednání,
který je součástí tohoto zápisu.
Hlasování č. 3: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
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Bod č. 3 – Obecně závazná vyhláška Obce Šebetov o nočním klidu
Pro nadcházející předpokládané kulturní akce pořádané v obci, předložil starosta obecně
závaznou vyhlášku Obce Šebetov o nočním klidu pro rok 2018.
Usnesení č. 4/1: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce
Šebetov č. 1/2018 o nočním klidu.
Hlasování č. 4: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 4 – Různé
Starosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 1/2018, které zohledňuje členský poplatek do
dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná.
Usnesení č. 5/1: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018
Hlasování č. 5: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Dále starosta informoval o schůzce s ředitelkou Sociálních služeb Šebetov paní Ing. Zdeňkou
Vašíčkovou MBA, se kterou diskutoval o rozšíření a zkvalitnění veřejného opatrovnictví. Dále
se debatovalo o opravách výtluků na místních komunikacích, přeložení povrchu chodníku na
Návsi, o postupu obnovy balustrády sv. Jana Nepomuckého a vývoji možností zasíťování části
Nivky.
Bod č. 13 - Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov
v17:03 hodin a poděkoval všem za účast.

Zapsal Leoš Dosedla dne: 15. 1. 2018

Ověřovatelé zápisu:

___________________

________________

Starosta:
Digitálně podepsal
Zdeněk
Zdeněk Čížek
Datum: 2018.01.15
Čížek__________________
18:42:30 +01'00'

Zdeněk Čížek
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