Zápis a usnesení č. 1/2019
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 23. ledna 2019
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 1/2019 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.
Zapisovatelem byl navržen Leoš Dosedla.
Starosta vyzval zastupitele, aby byly podány návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání
zastupitelstva obce č. 1/2019. Navrženi byli Ondřej Krejčíř 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. 1/2019 schvaluje pana
Ondřeje Krejčíře a Daniela Liznu.
Hlasování č. 1: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 2/1:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva Obce Šebetov:
Technický bod
Projednání stavu dětských hřišť v obci
Dotační příležitosti
Projednání možnosti vybudování parkoviště v areálu MŠ a obnovy příjezdové
komunikace
5) Různé
6) Závěr
1)
2)
3)
4)

Hlasování č. 2: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Bod č. 2 – Projednání stavu dětských hřišť
Člen zastupitelstva pan Ing. Axman informoval o nutnosti provedení oprav na herních prvcích po
obci. Starosta informoval o objednaných opravách a výměnách vadných komponentů na hřištích
v areálu MŠ a na návsi. Na herních prvcích za ZŠ bude v rámci záručních oprav provedeno
utažení spojovacích prvků, zatmelení prasklin. Dále se bude nahrazovat frakce kameniva
v dopadových plochách. Vše proběhne v jarních měsících, po opravách se provedou revize
autorizovanou firmou včetně umístění provozního řádu.
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Bod č. 3 – Dotační příležitosti
Na úvod starosta připomenul dohodu z minulé schůze, že spolu s velitelem zásahové jednotky
podá žádost o dotaci na dopravní vozidlo pro zásahovou jednotku.
Starosta seznámil přítomné s možností opětovného podání žádosti o dotaci na herní plochu
v části Kopec sestávající z umělého povrchu a zaplocení prostoru. Žádost byla podávána
i v minulých dvou letech. Po dokončení projektové studie toto bude dále řešeno.
Starosta dále informoval o významné možnosti získat dotaci na nezbytné opravy v budově
Mateřské školy Šebetov.
Usnesení č. 3/1: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje podání dotační žádosti z MMR – DT
117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – budova č.p. 215 v k. ú. Šebetov,
výměna okenních výplní, oprava konstrukce stropu v přízemí, oprava sociálního zařízení.
Hlasování č. 3: pro 7 proti 0 zdržel se 0
JMK vyhlásil dotační program v rámci Programu rozvoje venkova. Starosta upozornil na
bodovací systém, kdy je jistota získání dotace jen u víceúčelových prostor a chytrých zastávek
dopravy. Navrhnul proto požádat o dotaci na opravy horního patra MŠ spočívající ve výměně
oken a veškerého osvětlení. ZO souhlasí.
Bod č. 4 – Projednání možnosti vybudování parkoviště v areálu MŠ a obnovy příjezdové
komunikace
Člen zastupitelstva pan Lizna navrhnul s pomocí dotace z MMR zbudovat v areálu Mateřské
školy parkovací plocha, případně provést obnovu příjezdové komunikace. Slova se ujala
ředitelka Mateřské školy paní Mgr. Koutná, která doporučila raději investovat do důležitějších
oprav v budově, především oken. Místostarosta obce připomenul dřívější dobu, kdy nebyl vjezd
do areálu přístupný a brána byla zamčená pro maximální bezpečnost dětí. Ředitelka nedoporučila
zpřístupňovat areál pro vozidla. Starosta upozornil, že tento záměr nejde dotovat z MMR,
komunikace je účelová, nikoliv místní. Dotace se na ni nevztahuje.
Bod č. 5 – Různé
Starosta předložil Rozpočtové opatření č. 15/2018. ZO vzalo na vědomí.
Nájemce Krčmy U Piráta v Šebetově požádal o proplacení faktur za provedené opravy v kiosku
a za odkup dvou mrazáků a jedné prosklené lednice.
Usnesení č. 4/1: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje úhradu faktur předložených nájemcem
Krčmy U Piráta panem Davidem Kovářem, fy. KOVENA PLUS Knínice, ve výši 7 744,- Kč
a 24 200,- Kč.
Hlasování č. 4: pro 0 proti 7 zdržel se 0
Usnesení nebylo přijato.
Starosta upozornil na nutnost aktualizovat sazby ve Směrnici pro poskytování a účtování
cestovních náhrad.
Usnesení č. 5/1: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje s platností od 1. února 2019 úpravu
sazeb cestovních náhrad ve Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad obce
Šebetov. Tuzemské stravné 5 až 12 hodin nově ve výši 85 Kč, 12 až 18 hodin nově ve výši 130
Kč, více než 18 hodin nově ve výši 200 Kč.
Hlasování č. 5: pro 7 proti 0 zdržel se 0
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Starosta informoval, že k 31. březnu 2019 končí smluvní vztah na odpadové služby se
společností SUEZ. Zastupitelstvo obce se dohodlo, že od 1. dubna 2019 budou smluvně zajištěny
u DSO TS Malá Haná.
Pan Krchňák a paní Kutilová upozornili na neutěšený stav komunikace kolem lesácké bytovky,
ve které jsou výmoly. Díry budou provizorně zasypány štěrkem. Dále se dotazovali na postup
majetkoprávního vypořádání. Vyjádřili také obavy z kontaminace spodní vody od mytí
nákladních aut na sousedním pozemku. Na dotazy bylo odpovídáno. Pan Krchňák požádal
o písemné stanovisko.
Dále bylo debatováno o: restarty při regionálním vysílání v kabelové televizi, nevhodné
parkování vozidel na místních komunikacích při plužení sněhu, nepořádek na pozemcích Lesů
ČR v Oboře.
Bod č. 6 – Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov
v 19:58 hodin a poděkoval všem za účast.
Zapsal Leoš Dosedla dne: 2. února 2019.

Ověřovatelé zápisu:

___________________
Ondřej Krejčíř

___________________
Daniel Lizna

Starosta:
podepsal
Zdeněk Digitálně
Zdeněk Čížek
Datum: 2019.02.02
Čížek
17:33:36 +01'00'
__________________

Zdeněk Čížek
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