Zápis a usnesení č. 3/2019
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 13. března 2019
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 3/2019 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 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: dle prezenční listiny. Člen Zastupitelstva Daniel Lizna se ze
schůze řádně předem omluvil.
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. 3/2019. Navrženi byli Ing. Milan Rosenberg a Ondřej Krejčíř,
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. 3/2019 schvaluje
Ing. Milana Rosenberga a Ondřeje Krejčíře.
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)

Technický bod
Smlouva o účasti Obce Šebetov na financování díla – propoj tlakových pásem
Různé
Závěr

Hlasování č. 2: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Bod č. 2 – Smlouva o účasti Obce Šebetov na financování díla – propoj tlakových pásem
Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí předložil k projednání a schválení Smlouvu o účasti
obce Šebetov na financování stavby nového tlakového pásma vodovodu v obci Šebetov.
Na schůzi se v 17:10 hodin dostavila členka Zastupitelstva paní Ivanka Hachlerová.
Usnesení č. 3/3: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy o účasti Obce Šebetov
na financování díla „Šebetov, Kapouňata – propoj tlakových pásem 2019“ a pověřuje starostu
podpisem.
Hlasování č. 3: pro 6 proti 0 zdržel se 0
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Bod č. 3 – Různé
Po místním šetření na novém úseku komunikace do části Čtvrtě za účasti zhotovitele - firmy
pana Porče z Lysic a předložení návrhu smlouvy o dílo bylo na zasedání dohodnuto, že před
uzavřením smlouvy bude ještě vypracován posudek na kvalitu díla včetně zhodnocení ceny, bude
provedena konzultace na odboru výstavby při MěÚ Boskovice a pan Porč doloží stavební deník
a realizační dokumentaci.
Starosta informoval o skutečnosti, že stávající ředitelka Základní školy v Šebetově paní
xxxxxxxxxx chce po uplynutí školního roku 2018/2019 ukončit svůj pracovní poměr a odejít do
důchodu. Navrhnul proto, aby byl vyhlášen konkurz na toto uvolněné pracovní místo.
Usnesení č. 4/3: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje vyhlášení konkurzu na pracovní pozici
ředitele/ky Základní školy Šebetov a pověřuje starostu provedením všech nezbytných
administrativních úkonů.
Hlasování č. 4: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Starosta seznámil s provedeným rozpočtovým opatřením č. 2/2019, ZO jej vzalo na vědomí.
Dále se projednalo rozpočtové opatření č. 3/2019, kde byli členové ZO podrobně seznámeni
s jednotlivými položkami.
Usnesení č. 5/3: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2019.
Hlasování č. 5: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Dále bylo v bodu Různé diskutováno bez usnesení:
- domluva na pořízení „antivandal“ provedení stolu k herním prvkům na Návsi,
- informace k vypořádání minulého nájemce Krčmy
- dřevo na obecní ploše na Kopci
- vyúčtování za služby spojené s pronájmem
- MŠ – uzavírání vjezdu do areálu, výměna oken
- dotaz na obnovu povrchu místní komunikace
Bod č. 4 – Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov
v 19:07 hodin a poděkoval všem za účast.
Zapsal Leoš Dosedla dne: 21. března 2019.
Ověřovatelé zápisu:

___________________
Ing. Milan Rosenberg

___________________
Ondřej Krejčíř

Starosta:

__________________
Zdeněk Čížek
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