Zápis a usnesení č. 7/2019
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 28. srpna 2019
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 7/2019 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 6 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. Omluven byl místostarosta Leoš
Dosedla, který je na lékařském vyšetření v Brně.
Občané a hosté: dle prezenční listiny
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání nebyl řádně ověřen a je vyložen
k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Zapisovatelem byl navržen Zdeněk Čížek.
Starosta vyzval zastupitele, aby byly podány návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání
zastupitelstva obce č. 7/2019. Navrženi byli Daniel Lizna a Ondřej Krejčíř, kteří vyslovili
s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/7:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu pana Zdeňka Čížka,
za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Šebetov č. 7/2019 schvaluje
Daniela Liznu a Ondřeje Krejčíře.
Hlasování č. 1: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Zápis z minulého zasedání nebyl ověřen jedním z ověřovatelů – Ing. Tomášem Axmanem.
Navrhl tedy nahradit jednu formulaci kompromisním textem. Textová část: návrh koupě nové
nástěnky na křižovatku – pan Axman předložil cenovou nabídku a zastupitelstvo souhlasí
s nákupem, starosta nabídky prověří a provede objednávku se upravuje následovně: návrh koupě
nové nástěnky na křižovatku – pan Axman předložil cenovou nabídku, ZO souhlasí s nákupem
většího rozměru, cenové nabídky jsou přílohou zápisu.
Usnesení č. 2/7:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje a ověřuje zápis a usnesení č. 6/2019 z veřejného zasedání
ZO v Šebetově konaného dne 17. července 2019.
Hlasování č. 2: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Při projednání programu schůze navrhnul člen ZO pan Ing, Axman v rámci zasedání zařadit bod
programu – zřízení redakční rady Zpravodaje Šebetova.
Usnesení č. 3/7:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva Obce Šebetov:
1)
2)
3)

Technický bod
Kontrola usnesení a plnění úkolů ze ZO 6/2019
Zřízení redakční rady Zpravodaje Šebetova
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4) Různé
5) Závěr
Hlasování č. 3: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 2 – Kontrola usnesení a plnění úkolů ze ZO 6/2019
Bylo odpovídáno na vznesené dotazy ohledně záležitostí projednaných na předchozí schůzi.
Informace o průběhu prací na opravách v MŠ a na zahradě ZŠ, dojednána byla osobní prohlídka
v pátek 30. srpna 2019 v 17 hodin se srazem v MŠ.
Požární řád – bezpečnostní technik pan Ing. Švancara přislíbil v průběhu měsíce září osobní
návštěvu a posouzení aktuálnosti dokumentace.
Daňové poradenství obce – předložena nová smlouva, nová dohoda o správcovství KD bude
vytvořena v průběhu září 2019.
Dotaz na dosypání spár dlažby chodníku kolem autobazaru a rekonstrukci kanalizační šachty.
Bod č. 3 – Zřízení redakční rady Zpravodaje Šebetova
Člen ZO pan Ing. Axman navrhnul zřídit redakční radu Zpravodaje Šebetova, za první dva členy
byli navrženi členové ZO - pan Ing. Milan Rosenberg a Ondřej Krejčíř. O dalším obsazení bude
ještě jednáno.
Usnesení č. 4/7:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje zřízení redakční rady Zpravodaje obce Šebetov. Za členy
byli zvoleni Ing. Milan Rosenberg a Ondřej Krejčíř.
Hlasování č. 4: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 1
Bod č. 4 - Různé
Starosta obdržel návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na další etapu restaurování sousoší sv. Jana
Nepomuckého v Šebetově.
Usnesení č. 5/7:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje č. JMK 060701/19/OK na realizace akce Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
v Šebetově – III. etapa.
Hlasování č. 5: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Starosta obdržel informaci o záměru uspořádat na konci letní sezóny country večer v areálu
koupaliště, kdy by nájemce chtěl tuto akci zařadit do vyhlášky obce o nočním klidu.
Usnesení č. 6/7:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Šebetov č. 2/2019
o nočním klidu.
Hlasování č. 6: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Starosta předložil Rozpočtové opatření č. 9/2019, které bylo vzato na vědomí, dále předložil
Rozpočtové opatření č. 10/2019 ke schválení. Rozpočtová opatření jsou přílohou zápisu. Pan
Ing. Axman se dotázal na investicí 28. tis. Kč do opravy vodovodního řadu do zadní části č.p. 3.
Místostarosta náklady vodovodního potrubí prověří a posoudí.
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Usnesení č. 7/7:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2019.
Hlasování č. 7: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Dále bylo v bodu Různé diskutováno:
-

byl vznesen dotaz na finanční limit starosty při provádění jednotlivých rozpočtových
opatření
bylo navrženo zveřejňovat všechny uzavřené smlouvy
dotazy na dlouhodobé plánování investic a strategické rozvojové plány
dotaz na provoz veřejné telefonní stanice na křižovatce
domluva na pořízení a instalaci dvou vitrín u zdravotního střediska
sdělení k termínu instalace dopadové plochy pod kolotočem na Návsi
debata ohledně úhrady pronájmu ploch v parku při pouti a hrazení vody a el. energie
otázka občana ohledně dotací týkajících se komunikací – informovanost
dotaz na stavební práce v části Kopec a na navrácení branek do parku

Bod č. 4 - Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov
ve 20:45 hodin a poděkoval všem za účast.
Zapsal Zdeněk Čížek dne: 9. září 2019.

Ověřovatelé zápisu:

___________________
Daniel Lizna

________________
Ondřej Krejčíř

Starosta:
Digitálně podepsal
Zdeněk
Zdeněk Čížek
Datum: 2019.09.11
Čížek__________________
15:18:33 +02'00'

Zdeněk Čížek
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