Zápis a usnesení č. 3/2018
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 27. června 2018
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 3/2018 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 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 člen ZO
pan Ondřej Krejčíř, který se ze služební cesty dostaví na zasedání ZO později. Dále se z pracovních
důvodů omluvil 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. 3/2018. Navrženi byli Ivanka Hachlerová a Martin Dosedla, 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. 3/2017 schvaluje Ivanku
Hachlerovou a Martina Dosedlu.
Hlasování č. 1: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 2/3:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva Obce Šebetov:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Technický bod
Smlouva s JMK – stavba chodníků
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
Schválení účetní závěrky obce
Schválení účetní závěrky MŠ
Schválení účetní závěrky ZŠ
Rozdělení hospodářského výsledku MŠ
Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ
Žádost o udělení výjimky z počtu žáků v ZŠ pro školní rok 2018/2019
Smlouva o právu provést stavbu ve prospěch pana Ing. Rosenberga
Smlouva o právu provést stavbu ve prospěch společnosti PASEB a.s.
Přijetí dotace z JMK – Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
Přijetí dotace z JMK – Pořízení věcných prostředků pro JSDH
Rozpočtové opatření obce
Věcné břemeno pro společnost E.ON – Šebetov, Čtvrti, sm. NN Rosenbergová
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce – přepojení kanalizace na ČOV
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18) Žádost o odkoupení nemovitosti – pozemek p.č. 687/2, k.ú. Šebetov
19) Žádost o koupi, případně pronájem nemovitosti – pozemek p.č. 3567, k.ú. Šebetov
20) Různé
21) Závěr
Hlasování č. 2: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 2 - Smlouva s JMK – stavba chodníků
Vzhledem k připravované dotační výzvě MAS bude nutno majetkoprávně řešit pozemky pro
plánované stavby chodníků v Kapouňatech a ve vanovské části. Smlouvu předložila loni Rada
JMK, kde bylo ještě nutno opravit drobné nesrovnalosti.
Usnesení č. 3/3: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu
s Jihomoravským krajem v rámci akce „Novostavbu chodníků v Šebetově“ a pověřuje starostu
podpisem.
Hlasování č. 3: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 3 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Starosta seznámil se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šebetov za rok 2017,
která konstatuje, že nebyly shledány chyby či pochybení. ZO bere zprávu na vědomí.
Bod č. 4 - Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
Starosta stručně seznámil s hlavními ukazateli loňského rozpočtu a požádal členy ZO o schválení
závěrečného účtu obce za rok 2017.
Usnesení č. 4/3: Zastupitelstvo obce Šebetov uděluje souhlas s celoročním hospodařením roku
2017 bez výhrad.
Hlasování č. 4: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 5 - Schválení účetní závěrky obce
Starosta požádal o schválení účetní závěrky obce za rok 2017.
Usnesení č. 5/3: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2017 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. 5: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 6 – Schválení účetní závěrky MŠ
Starosta požádal o schválení účetní závěrky MŠ za rok 2017.
Usnesení č. 6/3: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2017 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. 6: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 7 - Schválení účetní závěrky ZŠ
Starosta požádal o schválení účetní závěrky ZŠ za rok 2017.
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Usnesení č. 7/3: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2017 ZŠ 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. 7: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 8 - Rozdělení hospodářského výsledku MŠ
Starosta seznámil se žádostí Mateřské školy Šebetov o rozdělení kladného hospodářského
výsledku za rok 2017 ve výši 70.899,29 Kč.
Usnesení č. 8/3: ZO schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku MŠ roku 2017 do
rezervního fondu.
Hlasování č. 8: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 9 - Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ
Starosta seznámil se žádostí Základní školy Šebetov o rozdělení kladného hospodářského výsledku
za rok 2017 ve výši 12.731,72 Kč s návrhem na rozdělení: rezervní fond 2.546,72 Kč, fond odměn
/na mzdy/ 10.185,- Kč.
Usnesení č. 9/3: ZO schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku ZŠ roku 2017 dle
předložené žádosti.
Hlasování č. 9: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 10 - Žádost o udělení výjimky z počtu žáků v ZŠ pro školní rok 2018/2019
Ředitelka ZŠ Šebetov, paní Mgr. Jana Manová požádala o udělení výjimky z počtu žáků, kdy
očekává, že v příštím školním roce bude k docházce zapsáno 21 žáků.
Usnesení č. 10/3: ZO uděluje výjimku z počtu žáků v Základní škole Šebetov pro školní rok
2018/2019.
Hlasování č. 10: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 11 – Smlouva o právu provést stavbu ve prospěch pana Ing. Rosenberga
ZO bylo panem Ing. Lubomírem Rosenbergem ze Šebetova požádáno o souhlas provést na vlastní
náklady zpevnění polní cesty za objektem bývalých Dřevařských závodů Šebetov, kde vlastní
stavební pozemek.
Těsně před hlasováním se v 17:45 hodin dostavil člen ZO pan Ondřej Krejčíř.
Usnesení č. 11/3: ZO schvaluje uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu ve prospěch pana
Ing. Rosenberga dle předložené žádosti.
Hlasování č. 11: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 1
Bod č. 12 - Smlouva o právu provést stavbu ve prospěch společnosti PASEB a.s.
Společnost PASEB a.s. o vyjádření a souhlas s napojením – provedením nájezdu ze zpevněné
komunikace do areálu, kterou hodlá vybudovat pan Ing. Lubomír Rosenberg /předchozí bod/.
Usnesení č. 12/3: ZO schvaluje uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu ve prospěch společnosti
PASEB a.s. dle předložené žádosti.
Hlasování č. 12: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
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Bod č. 13 - Přijetí dotace z JMK – Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
Jihomoravský kraj udělil na základě žádosti dotaci na pokračování restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého v Šebetově ve výši 160 tis. Kč.
Usnesení č. 13/3: ZO přijímá dotaci JMK na Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci
Šebetov. Současně pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování č. 13: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 14 – Přijetí dotace z JMK – Pořízení věcných prostředků pro JSDH
Jihomoravský kraj udělil na základě žádosti dotaci na dovybavení věcnými prostředky zásahovou
jednotku v Šebetově ve výši 90 tis. Kč.
Usnesení č. 14/3: ZO přijímá dotaci JMK na Pořízení věcných prostředků pro JSDH Šebetov.
Současně pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování č. 14: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 15 - Rozpočtové opatření
Starosta předložil na základě vývoje příjmů a výdajů rozpočtu a výše schválených žádostí návrh
Rozpočtového opatření č. 5/2018 na vědomí, rozpočtové opatření č. 6/2018 ke schválení. Oba
dokumenty jsou přílohou zápisu. ZO bere na vědomí RO č. 5/2018.
Usnesení č. 15/3: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2018.
Hlasování č. 15: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 16 - Věcné břemeno pro společnost E.ON – Šebetov, Čtvrti, sm. NN Rosenbergová
Energetika Boskovice předložila návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
souhlas s umístěním distribučního zařízení. V části Čtvrtě hodlá vybudovat elektrický přípojný
bod pro zamýšlenou novostavbu RD.
Usnesení č. 16/3: ZO schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 1030043052/002.
Hlasování č. 16: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 17 - Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce – přepojení kanalizace
na ČOV
Pan Martin Dosedla ze Šebetova požádal o udělení příspěvku na provedené přepojení svojí
jednotné kanalizace ze svého domu na nové oddílné kanalizační vedení do ČOV. Dle zvyklostí se
v minulosti vždy dotovala hodnota materiálu, stavebník si hradí náklady výkopových prací
a práce.
Usnesení č. 17/3: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace panu Martinu Dosedlovi, bytem
Šebetov 79, ve výši 9 506,- Kč v rámci přepojení kanalizace z nemovitosti na ČOV.
Hlasování č. 17: pro – 4 proti – 0 zdržel se – 2
Bod č. 18 - Žádost o odkoupení nemovitosti – pozemek p.č. 687/2, k.ú. Šebetov
V rámci probíhajících revizí operátu obce Šebetov byl zjištěn nesoulad ve vlastnictví pod objektem
domu č.p. 64. Komise Katastrálního úřadu doporučila vlastníkovi domu urychleně provést odkup
parcely č. 687/2. ZO se shodlo na prodeji za obvyklých pravidel.
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Usnesení č. 18/3: ZO schvaluje prodej nemovitosti p.č. 687/2, k.ú. Šebetov za cenu 50 Kč/m2
panu Miroslavovi Setínkovi, trvalým bydlištěm Šebetov č.p. 231.
Hlasování č. 18: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 19 - Žádost o koupi, případně pronájem nemovitosti – pozemek p.č. 3567, k.ú. Šebetov
Pan Růžička z Knínic, který vlastní sousední nemovitosti v obci, požádal o zvážení umožnění
odkupu či dlouhodobého pronájmu obecní parcely č. 3567. Po diskuzi se ZO dohodlo na nabídnutí
pronájmu jen pod stávajícími plechovými objekty. S žadatelem bude dále jednáno.
Bod č. 20 – Různé
Na zasedání ZO č. 4/2017 dne 20. Prosince 2017 byl schválen vstup obce Šebetov do DSO
Technické služby Malá Haná. Na pokyn orgánů DSO a JMK je nutno ještě přijmout upřesňující
usnesení.
Usnesení č. 19/3:
I. Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje:
1) smlouvu o založení dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná (dále jen
„dobrovolný svazek obcí“), která je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
2)

stanovy dobrovolného svazku obcí, které jsou přílohou č. 2 tohoto usnesení,

II. Zastupitelstvo obce Šebetov zmocňuje starostu obce Šebetov k zastupování obce k účasti, jednání
dobrovolného svazku obcí a dále k účasti v orgánech dobrovolného svazku obcí, přičemž pověřuje
starostu obce Šebetov k podpisu přihlášky a dodatku zakladatelské smlouvy a dalších dokumentů
dobrovolného svazku obcí.

Hlasování č. 19: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Členové ZO se seznámili s připomínkou pana Grajcara k rušení klidu v neděli. Dále starosta
předložil kalkulace nákladů drobných oprav, vysprávek a nájezdů na obecních komunikacích. Pan
Ing. Habala upozornil na propadající se kanalizační vpusť v části Kopec a navrhnul pořízení
nového dopravního osobního auta pro hasiče. Dále se ZO dohodlo na podání reklamace na
nedostatky po rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ Šebetov před dvěma lety.
Bod č. 25 - Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov
ve 20:10 hodin a poděkoval všem za účast.

Zapsal Leoš Dosedla dne: 01. 7. 2018

Ověřovatelé zápisu:
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___________________
Ivanka Hachlerová

________________
Martin Dosedla

Starosta:

podepsal
Zdeněk Digitálně
Zdeněk Čížek
Datum: 2018.07.04
Čížek__________________
15:05:33 +02'00'
Zdeněk Čížek
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