Zápis a usnesení č. 2/2019
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 20. února 2019
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 2/2019 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. Členové Zastupitelstva Ing. Milan
Rosenberg a Daniel Lizna se ze schůze řádně předem omluvili.
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. 2/2019. Navrženi byli Ing. Tomáš Axman a Ivanka Hachlerová,
kteří vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/2:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu pana Leoše Dosedlu,
za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Šebetov č. 1/2019 schvaluje
Ing. Tomáše Axmana a Ivanku Hachlerovou.
Hlasování č. 1: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 2/2:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva Obce Šebetov:
1)
2)
3)
4)

Technický bod
Dotační výzva MMR
Různé
Závěr

Hlasování č. 2: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Bod č. 2 – Dotační výzva MMR
V minulých dvou letech byla podávána dotační žádost na úpravu herní plochy v části Kopec.
MMR vypsalo výzvu na hřiště i pro tento rok. Po diskuzi ohledně úprav na tomto hřišti
i s přítomnými hosty schůze se Zastupitelstvo obce rozhodlo, žádost o dotaci nepodávat. Bylo
dohodnuto vypracovat studii na případné multifunkční hřiště v zahradě Mateřské školy.
Bod č. 3 – Různé
Starosta předložil návrh nájemní smlouvy na nebytové prostory Krčmy U Piráta v areálu
koupaliště. Z důvodu úrazu budoucího nájemce bylo dohodnuto uzavřít nájemní smlouvu od jeho
uzdravení – předpoklad je od poloviny března 2019.
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Starosta předložil aktuálně doručené žádosti o schválení smluv na uzavření věcných břemen
týkajících se již dříve provedených kabelizací rozvodů NN u novostavby xxxxxxxxxxxxx
a v xxxxxxxxxxxxxxxx.
Usnesení č. 3/2: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č.: PV-014330048664/001.
Hlasování č. 3: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 4/2: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č.: PV-014330048463/001.
Hlasování č. 4: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Stavební firma pana xxxxxxxxxxx zaslala dopis, kde oznamuje, že nad rámec objednávky provedla
nedopatřením část komunikace do části Čtvrtě o ploše 518 m2 a položkový rozpočet. Navrhuje
toto svoje pochybení vyřešit slevou z ceny ve výši cca 20 %. Zastupitelstvo se s panem xxxxxxx
sejde osobně na místním šetření, kde budou projednány záruční podmínky a drobné úpravy.
Chornický železniční klub informoval dopisem o záměru v 24. listopadu 2019 uskutečnit tradiční
Mikulášskou jízdu parního vlaku a požádal ZO o finanční příspěvek.
Usnesení č. 5/2: Zastupitelstvo obce Šebetov souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na
Mikulášskou jízdu parního vlaku dne 24. listopadu 2019 ve výši 4.000,- Kč a poskytnutí
občerstvení pro personál vlaku.
Hlasování č. 5: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelům byla předložena žádost paní xxxxxxxx o zrušení předkupního práva k bytu č.j. xxxx
a k 1/8 jiného nebytového prostoru č.j. xxxxx. Předkupní právo bylo zřízeno u bytového domu
č.p. xx pro všechny nájemníky, kteří si byty kupovali do svého vlastnictví pro zamezení spekulací.
Tyto důvody již pominuly, proto bylo navrženo, zrušit předkupní práva na všechny bytové
i nebytové prostory.
Usnesení č. 6/2: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje zrušení a výmaz všech předkupních práv
a omezení na bytovém domu č.p. xx.
Hlasování č. 6: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Starosta informoval o provedeném Rozpočtovém opatření 16/2018, kde byla na konci účetního
roku 2018 mezi kapitolami provedena drobná úprava u volebních nákladů. ZO bere na vědomí.
Starosta předložil ke schválení Rozpočtové opatření č. 1/2019, které zapojuje zvýšený příspěvek
na provoz státní správy a samosprávy a mění název položky rozpočtu.
Usnesení č. 7/2: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2019.
Hlasování č. 7: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Dále bylo v bodu Různé diskutováno bez usnesení:
obnova chodníku v části Náves by nebyla účelná před stavbou tlakového propoje vodovodů,
časový výhled dokončení restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého, náplň práce obecního
zaměstnance – bude řešeno na osobní schůzce, vyúčtování vody nájemníkům bytů – starosta
prověří stížnosti a bude ZO informovat, majetkoprávní vypořádání bývalých nájemců kiosku –
starosta ověří a zajistí urgence úřední cestou, byla projednána nespokojenost některých občanů
a zastupitelů s pořádkem a ochranou osobních údajů v kanceláři OÚ, byl řešen stav požární nádrže
a přípravy na novou sezónu.
Strana 2 (celkem 3)

Zápis a usnesení č. 2/2019
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 20. února 2019
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 4 – Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov
v 19:45 hodin a poděkoval všem za účast.
Zapsal Leoš Dosedla dne: 28. února 2019.

Ověřovatelé zápisu:

___________________
Ing. Tomáš Axman

___________________
Ivanka Hachlerová

Starosta:

Zdeně
k__________________
Čížek
Digitálně podepsal
Zdeněk Čížek
Datum: 2019.03.04
17:42:26 +01'00'

Zdeněk Čížek
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