Zápis a usnesení č. 6/2019
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 17. července 2019
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 6/2019 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. 6/2019. Navrženi byli Ing. Tomáš Axman a Ivanka Hachlerová, kteří
vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/6:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu pana Leoše Dosedlu,
za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Šebetov č. 6/2019 schvaluje
Ing. Tomáše Axmana a Ivanku Hachlerovou.
Hlasování č. 1: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 2/6:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva Obce Šebetov:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Technický bod
Kontrola usnesení a plnění úkolů ze ZO 5/2019
Využívání prostředků požární ochrany mimo úkoly plynoucí ze zákona o požární
ochraně
Smlouva o daňovém poradenství
Zveřejňování příspěvků v Šebetovském zpravodaji
Různé
Závěr

Hlasování č. 2: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 2 – Kontrola usnesení a plnění úkolů ze ZO 5/2019
Bylo odpovídáno na vznesené dotazy ohledně záležitostí projednaných na předchozí schůzi –
opravy v MŠ a postup prací, návrh koupě nové nástěnky na křižovatku – pan Axman předložil
cenovou nabídku a zastupitelstvo souhlasí s nákupem, starosta nabídky prověří a provede
objednávku, úpravy školní zahrady a dokončení dětského hřiště, úpravy herních prvků a dopadové
plochy kolotoče. Dále byl dotaz na řešení stavu prostranství před domem č.p. 15 – tento pozemek
je v majetku obce, stav projednání reklamace oprav v ZŠ – oprava bude provedena do začátku
školního roku a parkování vozidel, úpravy po frézování pařezů a následný úklid. Závěrem se řešil
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stav v Oboře a osazení tabulek včetně zveřejnění informace občanům ve zpravodaji a na
internetových stránkách obce, dobetonování chodníku od Zábraní k autobazaru.
Bod č. 3 - Využívání prostředků požární ochrany mimo úkoly plynoucí ze zákona o požární
ochraně
Člen Zastupitelstva Ing. Tomáš Axman otevřel diskuzi ohledně využívání požární techniky.
Navržené podmínky jsou přílohou zápisu. Místostarosta se dotázal starosty, zda by si byl ochoten
udělat strojnický kurz, ten souhlasil. Dále se hovořilo o požárním řádu obce, který má obec vydávat
formou veřejně závazné vyhlášky. U dokumentace o požární ochraně bude odborným technikem
panem Švancarou prověřeno, zda potřebuje aktualizaci.
Bod č. 4 - Smlouva o daňovém poradenství
Byl vznesen dotaz na smlouvu s firmou DIRECT ECONOMY ohledně daňového poradenství pro
obec ve výši 5000 Kč bez DPH měsíčně. Pan Axman upozornil, že ke smlouvě nejsou k dispozici
žádné výkazy a relevantní doklady o poradenství. Starosta odpověděl, že smluvní vztah začal od
doby, kdy se obec stala plátcem DPH a ztížilo se účetnictví a výkaznictví. Na příští schůzi bude
předložena nová platná smlouva. Zastupitelé budou informování o dalších schůzkách s poradcem,
aby se v případě zájmu mohli jednání také zúčastnit.
Bod č. 5 - Zveřejňování příspěvků v Šebetovském zpravodaji
Člen Zastupitelstva Ing. Tomáš Axman vznesl dotaz, proč nebyl otisknut příspěvek zastupitelů
shrnující průběh schůze 5/2019. Starosta odpověděl, že by byl dvakrát otištěn podobný text. Pan
Axman trvá na zveřejnění příspěvku a dále upozornil na tiskový zákon, dle kterého má každý
zastupitel právo publikovat v periodiku, které je vydáváno obcí. Pan Axman dále požádal starosty
o opravu údaje o vydavateli dle registrace na Ministerstvu kultury.
Dále pan Axman navrhnul zřízení redakční rady, ve které by byli dva zastupitelé a jeden člen z řad
občanů, který by měl přípravu zpravodaje na starosti. Členové ZO toto zváží a o dalším postupu
se bude jednat.
Bod č. 6 - Různé
Starosta navrhnul v rámci probíhající stavby nového tlakového pásma provést v rámci oprav
komunikace také zapravení prostranství před zámeckou zdí asfaltobetonem. Získal předběžnou
cenovou nabídku od firmy DEAS Boskovice a tuto projednal s dozorem stavby. Dále vyjednal
profinancování této zakázky prostřednictvím Svazku VaK, kdy by se nehradilo DPH.
Usnesení č. 3/6:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje opravu zpevněných ploch u zámku od firmy DEAS
Boskovice. Nabídka je přílohou zápisu, předpokládané náklady jsou 115 706 Kč.
Hlasování č. 3: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Starosta předložil materiály Svazku VaK – vyhodnocení kalkulací cen vodného a stočného za rok
2019 spolu s dopisem, vyčíslující finanční závazky obce Šebetov vůči Svazku.
Usnesení č. 4/6:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje úhradu finančních závazků vůči Svazku vodovodů
a kanalizací měst a obcí ve výši 120 520 Kč.
Hlasování č. 4: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Starosta předložil Rozpočtové opatření č. 7/2019, které bylo vzato na vědomí, dále předložil
Rozpočtové opatření č. 8/2019 ke schválení. RO č. 8/2019 je přílohou zápisu.
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Usnesení č. 5/6:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2019.
Hlasování č. 5: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Dále bylo v bodu diskutováno:
-

dotaz na starší pohledávku
reklamy na plotě ZŠ – bude v kompetenci nového ředitele
reklama na zdravotním středisku – odstranění je v jednání
kontejnery na křižovatce a na Kopci – řešení TS Malá Haná
adaptace místnosti v přízemí OÚ
herní plocha za MŠ – v září se předpokládá návštěva projektantky
stížnost na špatnou krajnici státní silnice u vjezdu do Obory a u zrcadla – bude řešeno
s SÚS
upozornění na zjištěný výtok odpadní vody v Mezírce
řešení pronájmů obecního majetku
náplň práce a odměňování správce KD – starosta předloží novou dohodu ZO
upozornění na přístupné osobní údaje a dokumenty v kanceláři OÚ
úřední hodiny starosty
dotaz na řešení úhrady veřejné telefonní stanice – provozovatel oznámil záměr telefonní
stanici zrušit a odstranit
dotaz na nutnost přítomnosti starosty při jednání opatrovnického soudu
chodníky do Kapouňat a k Vanovicím – čeká se na přidělení dotace
kompletní oprava chodníku přes náves – předběžná cenová nabídka je v hodnotě 1,3 mil.
Kč
zveřejňování pozvánky na ZO v kabelové televizi, místním rozhlase a na internetových
stránkách obce – starosta zajistí zveřejnění

Bod č. 16 - Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov
ve 20:21 hodin a poděkoval všem za účast.
Zapsal Leoš Dosedla dne: 24. 7. 2019
Ověřovatelé zápisu:

___________________
Ing. Tomáš Axman

________________
Ivanka Hachlerová

Starosta:

Zdeněk Čížek

Digitálně podepsal Zdeněk
Čížek
Datum: 2019.08.06 20:20:46
+02'00'

__________________
Zdeněk Čížek
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