Zápis a usnesení č. 4/2017
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 20. prosince 2017
v zasedací místnosti OÚ od 16:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 4/2017 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 5 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. Z účasti na zasedání se omluvil pan
Martin Hirt a dále pan Martin Dosedla.
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. 4/2017. Navrženi byli Ondřej Krejčíř a Michal Hradecký, kteří vyslovili
s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/4:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu pana Leoše Dosedlu,
za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Šebetov č. 4/2017 schvaluje pana
Ondřeje Krejčíře a pana Michala Hradeckého.
Hlasování č. 1: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 2/4:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva Obce Šebetov:
Technický bod
Financování sociálních služeb okresu Blansko
Nabídka členství v dobrovolném svazku obcí Technické služby Malá Haná
Poskytování příspěvků na stravování
Informace ke zveřejnění záměrů nájmu nebytových prostor kiosku občerstvení v areálu
zámeckého parku a Krčmy U Piráta v areálu koupaliště
6) Stanovení místních poplatků
7) Plán inventur na rok 2017
8) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021
9) Rozpočet obce na rok 2018
10) Rozpočtová opatření
11) Nová právní úprava k odměňování členů Zastupitelstva
12) Různé
13) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
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Hlasování č. 2: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 2 – Financování sociálních služeb okresu Blansko
Na základě platného modelu paušálních plateb stanovených na základě počtu obyvatel v území
se předpokládá, že pro rok 2018 bude na více zdrojové financování Minimální sítě sociálních
služeb okresu Blansko postačovat částka cca 14 Kč na obyvatele obce. ORP Boskovice
předložila ke schválení smlouvu o příspěvku.
Usnesení č. 3/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na
financování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do
Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2018 s Městem Boskovice a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování č. 3: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 3 – Nabídka členství v dobrovolném svazku obcí Technické služby Malá Haná
V listopadu 2017 založilo 17 obcí dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná. Cílem
tohoto subjektu je s pomocí dotací v regionu realizovat odpadové služby a uspořit prostředky
vynakládané jednotlivými obcemi.
Usnesení č. 4/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje vstup Obce Šebetov do dobrovolného
svazku obcí Technické služby Malá Haná a pověřuje starostu obce podpisem prohlášení
o přistoupení ke Smlouvě o vytvoření svazku obcí.
Hlasování č. 4: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 4 – Poskytování příspěvků na stravování
Na minulém zasedání ZO byl rozdiskutován stav poskytování příspěvků na stravování.
Z minulosti se poskytoval příspěvek ve výši 2 Kč na stravování žáků MŠ a ZŠ Šebetov. Dále se
přispívalo seniorům částkou 5 Kč na dovoz obědů. Starosta navrhnul, aby se částky valorizovaly
s ohledem na vývoj inflace a stanovily se přesnější podmínky poskytování příspěvku.
Usnesení č. 5/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje s platností od 1. ledna 2018 poskytovat
příspěvek na stravování žáků MŠ a ZŠ ve výši 5 Kč na strávníka a den.
Hlasování č. 5: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 6/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje od 1. ledna 2018 poskytnutí dotace na
dovoz obědů pro seniory starší 70 let či pro držitele průkazu ZP, ZTP, ZTP/P, kteří mají trvalé
bydliště v obci Šebetov. Dotace je projevem dobré vůle Zastupitelstva obce a není na ní právní
nárok. Její poskytování může být v odůvodněných případech přerušeno či ukončeno. Dotace je
určena pouze individuálně bydlícím občanům, není určena pro klienty sociálních zařízení
a služeb. Výše dotace činí 15 Kč na jeden skutečně odebraný oběd s dovozem do obce Šebetov.
Žadatelé, kteří splňují výše uvedené podmínky, vyplní v kanceláři Obecního úřadu Šebetov
žádost o poskytnutí dotace. Tato bude poskytnuta přímo dovozci obědů.
Hlasování č. 6: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 5 – Informace ke zveřejnění záměrů nájmu nebytových prostor kiosku občerstvení
v areálu zámeckého parku a Krčmy U Piráta v areálu koupaliště
Záměr byl vyvěšen na úřední fyzické i elektronické desce obce. Dále byl otištěn v místním
Zpravodaji. O kiosek v parku se písemně nepřihlásil žádný zájemce. Na Krčmu v areálu
koupaliště se telefonicky informovalo několik zájemců, písemnou žádost podal jen jeden
zájemce.
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Usnesení č. 7/4: ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory kiosku drobného
občerstvení v areálu koupaliště, č. ev. 52, prostory označované jako „KRČMA U PIRÁTA“,
st. p. 314, k. ú. Šebetov s panem Davidem Kovářem, trvalým bydlištěm Knínice č.p. 56,
s platností od 1. února 2018. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
1 měsíc, nájem 500,- Kč měsíčně, zálohy na energii a vodu ve výši 2.500,- Kč měsíčně. Nájemce
je dále odpovědný za úklid v areálu a spolu s pracovníky Obce Šebetov bude podle potřeby
provádět sečení travnatých ploch.
Hlasování č. 7: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 6 – Stanovení místních poplatků
Starosta informoval o nákladech provozu kabelové televize, které jsou v podobné výši jako
v letech minulých. Upozornil však na požadavek společnosti SUEZ, provoz Boskovice, zvýšit
výši úhrady za odvoz komunálního odpadu po pěti letech stagnace cen o 8 %.
Usnesení č. 8/4: ZO schvaluje výši poplatku za připojení ke kabelové televizi pro rok 2018
v nezměněné výši, tedy 60 Kč za přípojku a měsíc. Dále schvaluje výši místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2018 ve výši 540 Kč.
Hlasování č. 8: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 7 – Plán inventur na rok 2017
Starosta předložil Plán inventur na rok 2017 a vyjmenoval členy jednotlivých komisí.
Usnesení č. 9/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Plán inventur na rok 2017.
Hlasování č. 9: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 8 – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021
Starosta obce předložil Rozpočtový výhled na roky 2019 – 2021.
Usnesení č. 10/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2019 –
2021.
Hlasování č. 10: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 9 – Rozpočet obce na rok 2018
Starosta představil návrh rozpočtu na rok 2018 a podrobněji seznámil s některými položkami.
Usnesení č. 11/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočet obce na rok 2018.
Hlasování č. 11: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 10 – Rozpočtová opatření
Starosta dal na vědomí Rozpočtové opatření č. 7. Ke schválení je Rozpočtové opatření č. 8, kde
byly vysvětleny všechny položky. RO č. 7. a č. 8. je přílohou zápisu.
Usnesení č. 12/4: ZO schvaluje navýšení rozpočtu MŠ pro rok 2017 o částku 50.000,- Kč.
Hlasování č. 12: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 13/4: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2017.
Hlasování č. 13: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
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Bod č. 11 – Nová právní úprava k odměňování členů Zastupitelstva
Starosta upozornil na novelizaci legislativy týkající se odměňování zastupitelů samospráv, kdy
bylo na školeních doporučeno, k tomuto přijmout jednoznačné stanovisko.
Usnesení č. 14/4: Zastupitelstvo obce Šebetov, vzhledem k platnosti nových pravidel pro
odměňování uvolněných a neuvolněných zastupitelů územních samospráv za výkon jednotlivých
funkcí účinných od 1. ledna 2018, schvaluje ponechání výše odměn beze změn v souladu
s usnesením ustavujícího zasedání ze dne 7. listopadu 2014. Nově se bude od 1. ledna 2018
uvolněnému starostovi obce poskytovat příspěvek na stravování - bude mu tedy umožněno
připlatit si na stravenku, tak jak je zvykem u ostatních zaměstnanců.
Hlasování č. 14: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 12 – Různé
Společnost O2 zaslala e-mail, kde sdělila, že z důvodu ztrátovosti provozu zruší v prvním
pololetí roku 2018 v regionu stávající veřejné telefonní stanice - telefonní budky v obcích.
V případě zájmu o ponechání stanic v provozu bylo nabídnuto podílet se na krytí ztrátovosti ve
výši 1.000,- Kč bez DPH za měsíc. Starosta navrhnul s ohledem na možnost případných
přírodních událostí nebo výpadku mobilních sítí provoz zachovat, neboť stanice má právo
přednostního spojení. Navíc umožňuje tísňové volání zdarma a je využívána především staršími
občany, kteří do obce dojíždějí na zdravotní středisko či místními seniory.
Usnesení č. 15/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření smlouvy o provozování
veřejného telefonního automatu v obci Šebetov se společností O2 Czech Republic a.s. na dobu
jednoho roku.
Hlasování č. 15: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Vodárenská a.s. Boskovice předložila návrh investičního záměru na řešení stabilního tlaku ve
vodovodním potrubí. Navrhovaná obnova nepoužívaného „děravého“ potrubí v části Mezírka
s propojem s částí Na mezi a do Kapouňat by zvýšila tlak vody a zajistila stabilitu provozu nové
ATS /automatické tlakové stanice/. V případě poruchy na hlavním řadu toto opatření zokruhuje
dodávku vody a především zrovnoměrní tlak v celé obecní síti.
Usnesení č. 16/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje pořízení projektové dokumentace
a všech potřebných správních povolení na obnovu vodovodního řadu od vodojemu Kopeček do
části Mezírka s propojením do stávající sítě.
Hlasování č. 16: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 13 - Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov
v 18:20 hodin a poděkoval všem za účast.

Zapsal Leoš Dosedla dne: 29. 12. 2017
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Ověřovatelé zápisu:

___________________

________________

Starosta:

Zdeněk
Čížek

Digitálně podepsal
Zdeněk Čížek
Datum: 2017.12.31
14:15:38 +01'00'

__________________
Zdeněk Čížek
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