Zápis a usnesení č. 4/2019
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 24. dubna 2019
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 4/2019 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. 4/2019. Navrženi byli Ivanka Hachlerová a Daniel Lizna, kteří vyslovili
s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/4:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu pana Leoše Dosedlu,
za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Šebetov č. 4/2019 schvaluje Ivanku
Hachlerovou a Daniela Liznu.
Hlasování č. 1: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Ing. Tomáš Axman navrhnul zařadit navíc bod oproti zveřejněné pozvánce – zápis z jednání
kontrolního výboru.
Usnesení č. 2/4:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva Obce Šebetov:
1) Technický bod
2) Prodloužení platnosti smluv na nájemní bydlení
3) Žádost Technických služeb Malá Haná o poskytnutí návratné finanční výpomoci
na předfinancování dotačního projektu pro pořízení kontejnerů na sklo a evidenčního
systému
4) Žádost o pronájem pozemků – p.č. 3478 a část parcely č. 3482 v k.ú. Šebetov
5) Žádost o pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 108
6) Zápis z jednání kontrolního výboru
7) Různé
8) Závěr
Hlasování č. 2: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Bod č. 2 – Prodloužení platnosti smluv na nájemní bydlení
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Vzhledem ke konci platnosti všech nájemních smluv v bytovém domu č.p. 246 a u jednoho bytu
v horním patře budovy Obecního úřadu bylo projednáno jejich prodloužení na další dva roky.
Usnesení č. 3/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje prodloužení nájemních smluv u všech
nájemníků bytového domu č.p. 246 a u bytu v č.p. 108 /xxxxxxxxxxxxx/ na další dva roky
s platností od 1. května 2019.
Hlasování č. 3: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Bod č. 3 – Žádost Technických služeb Malá Haná o poskytnutí návratné finanční výpomoci
na předfinancování dotačního projektu pro pořízení kontejnerů na sklo a evidenčního
systému
Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná, jehož je obec Šebetov členem, obdržel
příslib dotace na projekt „Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“. Protože
náklady projektu je nutno předfinancovat, byla požádána obec Šebetov předsedou DSO Ing.
Toulem o poskytnutí finanční návratné výpomoci.
Usnesení č. 4/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci
z rozpočtu obce Šebetov, a to pro DSO Technické služby Malá Haná, IČO 06609627 ve výši
98.393,32 Kč. ZO současně bere na vědomí uzavření Dohody o úhradě podílu na akci “Systém
odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“.
Hlasování č. 4: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Bod č. 4 – Žádost o pronájem pozemků – p.č. 3478 a část parcely č. 3482 v k.ú. Šebetov
Pan xxxxxxxxxxxxxxx ze Šebetova požádal o možnost pronajmout si pozemky v odlehlé části
obce v lokalitě Mořicův Dvůr.
Usnesení č. 5/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje pronájem pozemků – p.č. 3478 o výměře
2068 m2 a část parcely č. 3482 o výměře 1000 m2 /vše k.ú. Šebetov/ panu xxxxxxxxxxxxxx,
trvalým bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu 10 let za úhradu 1 Kč za m2/rok.
Hlasování č. 5: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Bod č. 5 – Žádost o pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 108
Projednávána byla žádost Studia PULLI o umožnění pronájmu nebytových prostor v přízemí
budovy Obecního úřadu.
Usnesení č. 6/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje pronájem nebytových prostor v přízemí
domu Obecního úřadu, prostor bývalého skladu ve středu průčelí budovy o výměře 15 m 2, dům
č.p. 108, k.ú. Šebetov, za obvyklou cenu 210 Kč/m2/rok s platností od 1. června 2019 pro Studio
PULLI s.r.o., Šebetov 108. Obec Šebetov uhradí na své náklady nejnutnější opravu podlahové
plochy místnosti, ostatní opravy a úpravy si hradí nájemce.
Hlasování č. 6: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Bod č. 6 – Zápis z jednání kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru pan Ondřej Krejčíř seznámil přítomné se Zápisem z jednání
kontrolního výboru. ZO zprávu vzalo na vědomí. Kontrolní výbor požádal, aby tyto zápisy byly
v rámci transparentnosti zveřejňovány na webových stránkách obce. Starosta zajistí zveřejnění
včetně kontaktů na členy výboru.
Bod č. 7 – Různé
Členové Zastupitelstva byli seznámeni s Inventarizační zprávou a s návrhem na vyřazení DDHM.
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Usnesení č. 7/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2018 včetně
návrhu na vyřazení majetku.
Hlasování č. 7: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Starosta seznámil s dotazem personálu Sociálních služeb Šebetov, zda je možné na základě
usnesení č. 6/4 ze dne 20. prosince 2017, u dvou sociálně slabých klientů v režimu chráněného
bydlení umožnit získat příspěvek na obědy. Po delší diskuzi a po bližším vysvětlení paní Alenou
Kutilovou bylo doporučeno, aby si klientky prostřednictvím opatrovníka podaly žádosti
k posouzení na Obecní úřad.
Vzhledem ke schválení návratné finanční výpomoci DSO Technické služby Malá Haná /bod 3/,
požádal starosta o schválení Rozpočtového opatření 4/2019.
Usnesení č. 8/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2019.
Hlasování č. 8: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Dále bylo v bodu Různé diskutováno bez usnesení:
- dotaz na evidenci motorové pily a plovoucího čerpadla, parkování obecního přívěsného
vozíku za auto a využití a umístění podvodního vysavače a malé sekačky v hasičské
zbrojnici
- dotaz na otevírací dobu sběrného dvora a možnost pořízení dalších kontejnerů
- reklamy na školském plotě
- opravy herních prvků a úprava dopadové plochy
- výsadba zeleně před OÚ a na návsi
- aktualizace údajů v kontaktech ZO, poptávka brigádníků
- úřední hodiny starosty
Bod č. 8 – Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov
v 20:30 hodin a poděkoval všem za účast.
Zapsal Leoš Dosedla dne: 29. dubna 2019.
Ověřovatelé zápisu:

___________________
Ivanka Hachlerová

___________________
Daniel Lizna

Starosta:
Digitálně podepsal
Zdeněk
Zdeněk Čížek
Datum: 2019.05.03
Čížek
16:26:48 +02'00'
__________________

Zdeněk Čížek
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