Zápis a usnesení č. 5/2019
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 19. června 2019
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 5/2019 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: viz prezenční listina.
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. 5/2019. Navrženi byli Ing. Milan Rosenberg a Ondřej Krejčíř, kteří vyslovili
s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/5:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu pana Leoše Dosedlu,
za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Šebetov č. 5/2019 schvaluje Ing.
Milana Rosenberga a Ondřej Krejčíře.
Hlasování č. 1: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 2/5:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva Obce Šebetov:
Technický bod
Dotace JMK – horní patro MŠ
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
Schválení účetní závěrky obce
Schválení účetní závěrky MŠ
Schválení účetní závěrky ZŠ
Rozdělení hospodářského výsledku MŠ
Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ
Žádost o udělení výjimky z počtu žáků v ZŠ pro školní rok 2019/2020
Rozpočtová opatření obce
Věcné břemeno pro společnost E.ON – Šebetov, DP Zach
Žádost o dotaci na úhradu nákladů na Dětský den
Žádost o odkoupení nemovitosti – pozemek p.č. 1073/22 a 1073/23 z parcely 1073/6, k.ú.
Šebetov
15) Různé
16) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Hlasování č. 2: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
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Bod č. 2 - Dotace JMK – horní patro MŠ
Z programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019 byla získána dotace ve
výši 250 tis. Kč na „Víceúčelové a kulturní centrum pro volnočasové aktivity v obci Šebetov.
Usnesení č. 3/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK057970/19/ORR a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování č. 3: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Na základě nabídkového řízení byly osloveny čtyři firmy s žádostí o cenovou nabídku na dodání
nových okenních výplní – LIMA OKNA Boskovice, SULKOM Knínice, PRAMOS Boskovice
a RI OKNA Bzenec.
Usnesení č. 4/5: Zastupitelstvo obce Šebetov přijímá nabídku na okenní výplně pro budovu č.p.
215 od firmy LIMA OKNA Boskovice.
Hlasování č. 4: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 5/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje rozsah prováděných prací v budově č.p.
215, a to: výměna okenních výplní v přízemí a v horním patře, obkladačské a instalatérské práce
v přízemí a v horním patře, malířské práce ve schodišti do I. patra, elektropráce – výměna svítidel
v I. patře.
Hlasování č. 5: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 6/5: Zastupitelstvo obce Šebetov souhlasí s nákupem 24 kusů lehátek do MŠ za cenu
47 520,- Kč.
Hlasování č. 6: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 3 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Starosta seznámil se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šebetov za rok 2018,
která konstatuje, že nebyly shledány chyby či pochybení. ZO bere zprávu na vědomí.
Bod č. 4 - Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
Starosta stručně seznámil s hlavními ukazateli loňského rozpočtu a požádal členy ZO o schválení
závěrečného účtu obce za rok 2018.
Usnesení č. 7/5: Zastupitelstvo obce Šebetov uděluje souhlas s celoročním hospodařením roku
2018 bez výhrad.
Hlasování č. 7: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 5 - Schválení účetní závěrky obce
Starosta požádal o schválení účetní závěrky obce za rok 2018.
Usnesení č. 8/5: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2018 obce Šebetov. Zastupitelstvo obce
Šebetov nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu
s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.
Hlasování č. 8: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 6 – Schválení účetní závěrky MŠ
Starosta požádal o schválení účetní závěrky MŠ za rok 2018.
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Usnesení č. 9/5: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2018 MŠ Šebetov. Zastupitelstvo obce
Šebetov nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu
s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.
Hlasování č. 9: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 7 - Schválení účetní závěrky ZŠ
Starosta požádal o schválení účetní závěrky ZŠ za rok 2018.
Usnesení č. 10/5: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2018 ZŠ Šebetov. Zastupitelstvo obce
Šebetov nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu
s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.
Hlasování č. 10: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 8 - Rozdělení hospodářského výsledku MŠ
Starosta seznámil se žádostí Mateřské školy Šebetov o rozdělení kladného hospodářského
výsledku za rok 2018 ve výši 18 803,32 Kč.
Usnesení č. 11/5: ZO schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku MŠ roku 2018 ve
výši 8 803,32 Kč do rezervního fondu a částky 10 000,- Kč do fondu odměn.
Hlasování č. 11: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 9 - Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ
Starosta seznámil se žádostí Základní školy Šebetov o rozdělení kladného hospodářského výsledku
za rok 2018 ve výši 239 498,33 Kč.
Usnesení č. 12/5: ZO schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku ZŠ roku 2018 ve výši
215 548,50 Kč do rezervního fondu a ve výši 23 949,83 Kč do fondu odměn.
Hlasování č. 12: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 10 - Žádost o udělení výjimky z počtu žáků v ZŠ pro školní rok 2019/2020
Ředitelka ZŠ Šebetov, paní Mgr. Jana Manová požádala o udělení výjimky z počtu žáků, kdy
očekává, že v příštím školním roce bude k docházce zapsáno 20 žáků.
Usnesení č. 13/5: ZO uděluje výjimku z počtu žáků v Základní škole Šebetov pro školní rok
2019/2020.
Hlasování č. 13: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 11 – Rozpočtová opatření
Předloženo bylo rozpočtové opatření č. 5/2019, které zapojuje dotaci na volby do Evropského
parlamentu 2019. ZO bere na vědomí.
Dále bylo předloženo rozpočtové opatření č. 6/2019, které zapojuje očekávané příjmy a výdaje do
rozpočtu obce.
Usnesení č. 14/5: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019.
Hlasování č. 14: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
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Bod č. 12 - Věcné břemeno pro společnost E.ON – Šebetov, DP Zach
Společnost E.ON požádala o projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,
kde žádá o souhlas s umístěním distribučního zařízení – protnutí vodiči NN v rámci stavby
„Šebetov, DP Zach“ v Dolním Zábraní.
Usnesení č. 15/5: ZO schvaluje Smlouvu č. 1030049206/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene.
Hlasování č. 15: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 13 - Žádost o dotaci na úhradu nákladů na Dětský den
Paní Mgr. Klára Helánová podala žádost o mimořádnou dotaci ve výši 8 315,- Kč na úhradu
nákladů na Dětský den.
Usnesení č. 16/5: ZO schvaluje poskytnutí dotace na akci Dětský den ve výši 8 315,- Kč.
Hlasování č. 16: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 1
Bod č. 14 – Žádost o odkoupení nemovitosti – pozemek p.č. 1073/22 a 1073/23 z parcely
1073/6, k.ú. Šebetov
xxxxxxxxxxxxx předložili žádost o odkoupení dvou parcel /p.č. 1073/22 a 1073/23/, které byly
v rámci obnovy operátu odděleny z velké parcely 1073/6, vše k.ú. Šebetov. Odkupem chce vyřešit
vlastnický nesoulad. Žádost byla řádně projednána na Katastrálním úřadu, pracoviště Boskovice.
Usnesení č. 17/5: ZO schvaluje prodej nemovitostí p.č. 1073/22 o výměře 25 m2 a p.č. 1073/23
o výměře 30 m2, vše k.ú. Šebetov, za cenu 50 Kč/m2 xxxxxxxxxxxxx, trvalým bydlištěm Šebetov
č.p. xxx.
Hlasování č. 17: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 15 – Různé
V bodu Různé bylo diskutováno o:
Posudek Hořava – návrh firmy pana Porče – odloženo
Cenová nabídka Motl – úprava vzduchotechniky v kině a v KD – odloženo k bližšímu seznámení
Vyhláška o rušení nočního klidu zohledňující oslavy poutě a country akce v areálu koupaliště
Usnesení č. 18/5: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Šebetov o nočním klidu
č. 1/2019.
Hlasování č. 18: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Telefonní linka bezpečí – žádost o 5 000,- Kč – ZO nepřijalo
Dotaz na možnost nástěnky pro skauty na křižovatce – průzkum trhu provede Ing. Axman
Ředitelka ZŠ požádala o provedení reklamace stavebních prací na soc. zařízení v přízemí, dále
poukázala na nevhodnost parkování soukromých vozidel za budovou školy
Debata o obnově herních prvků a úpravě prostranství – práce budou prováděny o prázdninách
Pan Hirt projevil nespokojenost s krátkodobými restarty u programu ČT1 v době vysílání
moravského vysílání a dotázal se na postup obnovy sousoší sv. Jana Nepomuckého, dále se dotázal
na neupravené prostranství před domem na p.č. 20/11 na Návsi
Požádání o dosetí trávníku u zpevněné plochy na Kopci, dotaz na úpravu ploch po frézování pařezů
Byla nabídnuta pomoc Skautů při udržování pořádku v odpočívadle v Oboře
Dotaz na kouření v prostorách KD, upozornění na hrubší vyjadřování nájemce Krčmy, dotaz na
dosypání a dodělání okraje chodníku
Bod č. 16 - Závěr
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Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov
ve 20:47 hodin a poděkoval všem za účast.

Zapsal Leoš Dosedla dne: 24. 6. 2019

Ověřovatelé zápisu:

___________________
Ing. Milan Rosenberg

________________
Ondřej Krejčíř

Starosta:
Digitálně podepsal
Zdeněk
Zdeněk Čížek
Datum: 2019.06.28
Čížek __________________
13:00:28 +02'00'

Zdeněk Čížek
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