Zápis a usnesení č. 1/2018
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 11. prosince 2018
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 1/2018 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 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: dle prezenční listiny.
Občané a hosté: dle prezenční listiny.
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí
v zasedací místnosti. ZO bere na vědomí informaci, že v předchozím zápisu z ustavujícího
zasedání byla provedena oprava v chybném datumu v záhlaví zápisu.
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 Ing. Tomáš Axman a Daniel Lizna, 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
Ing. Tomáše Axmana a pana Daniela Liznu.
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)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Technický bod
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Informace k záměrům Technických služeb Malá Haná
Žádost o nájem nebytových prostor Krčmy U Piráta v areálu koupaliště
Žádost Chornického železničního klubu
Žádosti od občanů
Plán inventur na rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2022
Rozpočet obce na rok 2019
Informace k veřejnému opatrovnictví
Domluva na poskytovateli odpadových služeb pro rok 2019
Stanovení místních poplatků pro rok 2019
Zpráva Výboru pro místní spolky, společenské, kulturní, sportovní a zájmové činnosti
v obci
Strana 1 (celkem 4)

Zápis a usnesení č. 1/2018
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 11. prosince 2018
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
14) Různé
15) Závěr
Hlasování č. 2: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Bod č. 2 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Starosta předložil členům ZO k projednání dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK054488/18/OK na restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého na návsi.
Usnesení č. 3/1: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK054488/18/OK na restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého na návsi.
Hlasování č. 3: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Bod č. 3 - Informace k záměrům Technických služeb Malá Haná
Starostka Sudic paní Ing. Dočkalová, která zastupuje dobrovolný svazek obcí Technické služby
Malá Haná, přišla prezentovat aktivity tohoto subjektu a nabídnout naší obci možnost
spolupráce. Po vyslechnutí nabídky a zodpovězení vznesených dotazů bylo předáno slovo panu
Ing. Dryšlovi, zástupci společnosti SUEZ, která v současné době svoz komunálního odpadu
v naší obci zajišťuje. I tato společnost má zájem ve spolupráci pokračovat. Do dnešního dne tato
společnost nereagovala na podanou výpověď ze dne 27. 9. 2018.
Bod č. 4 - Žádost o nájem nebytových prostor Krčmy U Piráta v areálu koupaliště
Pan Pavel Šolin se obrátil na obecní úřad s žádostí na možnost pronajmutí Krčmy U Piráta
v areálu koupaliště, která v současné době funguje v pátek a v sobotu. V tomto bodě byla také
diskutována problematika údržby areálu během roku a nutnost upravení této skutečnosti
v nájemní smlouvě.
Usnesení č. 4/1: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové
prostory Krčmy U Piráta v areálu koupaliště s panem Pavlem Šolinem s platností od 1. února
2019 za obvyklých podmínek. Současně ZO pověřuje pana starostu vypovězením stávajícího
smluvního stavu.
Hlasování č. 4: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Bod č. 5 - Žádost Chornického železničního klubu
Starosta přečetl žádost Chornického železničního klubu o prodloužení pronájmu skladových
prostor v kotelně kulturního domu.
Usnesení č. 5/1: ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Chornickým železničním klubem
o bezúplatném pronájmu plochy cca 50 m2 v kotelně kulturního domu s platností do 31. prosince
2022.
Hlasování č. 5: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Bod č. 6 – Žádosti od občanů
Paní Jiřina Pulcová podala žádost o možnost odkoupení části parcely č. 161/2 v k.ú. Šebetov,
z důvodu možnosti přístupu k parcele č. 200, k.ú. Šebetov. Starosta vysvětlil přítomným,
že vzhledem k probíhající obnově operátu se na těchto parcelách budou provádět změny dle
skutečného stavu. Odprodej nedoporučil, neboť by způsobil znemožnění napravení stávajících
nepřesností. S paní Pulcovou bude dále jednáno o možných řešeních práva přístupu.
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Studio PULLI s.r.o. zastoupené Jakubem Šimkem požádalo o umožnění přidělení prostor
v přízemí obecního úřadu pro rozšíření nabídky služeb firmy. Žádost bude řešena po provedení
šetření uvedených prostor.
Bod č. 7 – Plán inventur na rok 2018
Starosta předložil Plán inventur na rok 2018 a vyjmenoval členy jednotlivých komisí.
Usnesení č. 6/1: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Plán inventur na rok 2018.
Hlasování č. 6: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Bod č. 8 - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2022
Starosta obce předložil Rozpočtový výhled na roky 2020 – 2022.
Usnesení č. 7/1: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2020 – 2022.
Hlasování č. 7: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Bod č. 9 – Rozpočet obce na rok 2019
Starosta představil návrh rozpočtu na rok 2019 a podrobněji seznámil s některými položkami.
Usnesení č. 8/1: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočet obce na rok 2019. Příjmy
12.597.300,- Kč, výdaje 9.934.500,- Kč, financování -2.662.800,- Kč. Rozpočet obce je
přebytkový, s předpokládanou rezervou ve výši 1.588.800,- Kč.
Hlasování č. 8: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Bod č. 10 – Informace k veřejnému opatrovnictví
Starosta seznámil s aktuálními informacemi k veřejnému opatrovnictví a potřebě prostřednictvím
vyčleněného pracovníka začít vést veškerou agendu veřejného opatrovnictví. Dle pokynů JMK je
nutno vyhlásit veřejnou výzvu. Na základě předložených nabídek by se v lednu sešla hodnotící
komise složená z členů Zastupitelstva a ředitelky Sociálních služeb Šebetov.
Usnesení č. 9/1: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje vyhlášení veřejné výzvy na obsazení
pozice referenta(ky) společné státní správy a samosprávy – veřejného opatrovníka s termínem
podání nabídek do 14. ledna 2019.
Hlasování č. 9: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Bod č. 11 – Domluva na poskytovateli odpadových služeb pro rok 2019
Bod číslo 11 a číslo 12 se ZO rozhodlo vynechat a následně ho projednat až na následujícím
veřejném zasedání ZO.
Bod č. 13 – Zpráva Výboru pro místní spolky, společenské, kulturní, sportovní a zájmové
činnosti v obci
Předseda tohoto výboru Ing. Tomáš Axman přednesl zprávu o plánované činnosti místních
spolků na rok 2019, kterou členové ZO vzali na vědomí. Zastupitelstvo souhlasí s prezentací
místních spolků na tradičním setkání s občany a s umístěním nástěnky v prostoru autobusové
zastávky na hlavní křižovatce pro prezentaci aktivit místních spolků a společenských akcí.
Bod č. 14 – Různé
Starosta předložil Rozpočtové opatření č. 11/2018 a č. 12/2018 – na vědomí. Dále předložil ke
schválení rozpočtové opatření č. 13/2018, které zpřesňuje aktuální příjmy a výdaje rozpočtu na
konci kalendářního období.
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Usnesení č. 10/1: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtové opatření č. 13/2018.
Hlasování č. 10: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Starosta představil návrhy na nejbližší podání dotačních žádostí. Nové dotační tituly
z Ministerstva pro místní rozvoj vyžadují jejich schválení Zastupitelstvem obce. Šance na získání
dotace by byla na přístavbu garáže k hasičské zbrojnici. Studie bude projednána s hasičským
sborem na nejbližší valné hromadě. Dále by bylo možné podat dotační žádost na nové oplocení
s podezdívkou v bezprostřední blízkosti požární nádrže. Třetí dotační příležitost je na
vybudování opěrné zdi naproti škole, která by umožnila vytvořit parkovací prostor pro zastávku
veřejné dopravy.
Usnesení č. 11/1: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje podání dotační žádosti z MMR –
Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury – odstavná parkovací plocha, sloužící
jako zastávka veřejné dopravy naproti Základní škole Šebetov.
Hlasování č. 11: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Dále se v bodu Různé diskutovalo o možnosti odfrézovat pařezy po kácení stromů, zda je možné
zamezit výpadku signálu při regionálním vysílání v kabelové televizi a na podobu úprav
schůdnosti Mezírky po provedení propoje vodovodu. Dále zastupitel pan Axman informoval
o záměru spolků dokoupit 26 sad lavic a stolů do zámeckého parku s žádostí o úhradu poloviny
nákladů obcí. Starosta odpověděl, že tato částka je již zakomponována do rozpočtu obce na rok
2019. Jeho další dotaz byl na možnost přivedení internetového připojení do zbrojnice pro
potřeby školení zásahové jednotky a pro činnost s mládeží. Bude prověřeno.
Tato diskuze nevedla k žádnému usnesení.
Bod č. 15 - Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov
ve 21:20 hodin a poděkoval všem za účast.
Zapsal Leoš Dosedla dne: 13. prosince 2018.

Ověřovatelé zápisu:

___________________
Ing. Tomáš Axman

________________
Daniel Lizna

Starosta:

Zdeněk
Čížek

Digitálně podepsal
Zdeněk Čížek
Datum: 2018.12.21
11:55:32 +01'00'

__________________
Zdeněk Čížek
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