Zápis a usnesení č. 8/2019
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 27. listopadu 2019
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 8/2019 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. Omluvena byla zastupitelka paní Ivanka
Hachlerová, která se po lékařském vyšetření dostaví později.
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. 8/2019. Navrženi byli Ing. Tomáš Axman a Ondřej Krejčíř, kteří vyslovili
s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/8:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu pana Leoše Dosedlu,
za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Šebetov č. 8/2019 schvaluje
Ing. Tomáše Axmana a Ondřeje Krejčíře.
Hlasování č. 1: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 2/8:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva obce Šebetov:
1) Technický bod
2) Odprodej parcely č. 209, k. ú. Šebetov
3) Příspěvek na financování sítě sociálních služeb okresu Blansko
4) Členský příspěvek pro DSO TS Malá Haná
5) Dotace na fasádní barvy
6) Rozpočtové opatření
7) Volba šéfredaktora a schválení Pravidel pro vydávání Šebetovského zpravodaje
8) Různé
9) Závěr
Hlasování č. 2: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 2 – Odprodej parcely č. 209, k. ú. Šebetov
Inspekce Katastrálního úřadu posuzovala provedené práce při šetření v rámci obnovy operátu obce
Šebetov a vznesla požadavek vyřešit majetkoprávní stav pozemku pod garáží pana xxxxxx xxxxxx
v části Kopec. Jednoznačně vyzvala k provedení odkupu ještě před zplatněním nové digitální
mapy. Na garáž bylo bývalým MNV řádně vydáno povolení, parcela garáže pč. st. 209, byla
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oddělena od okolního prostranství, k odkupu však v minulosti už nedošlo. Žádost
o odkup a vyvěšený záměr je přílohou zápisu.
Usnesení č. 3/8:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje odprodej parcely č. 209, k.ú. Šebetov o výměře 22 m2 za
cenu 50,- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Hlasování č. 3: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 3 – Příspěvek na financování sítě sociálních služeb okresu Blansko
Město Boskovice požádalo o poskytnutí příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb
okresu Blansko ve výši 15.900,- Kč a současně zaslalo návrh Smlouvy o příspěvku.
Usnesení č. 4/8:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku s Městem Boskovice na
spolufinancování sítě sociálních služeb.
Hlasování č. 4: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 4 - Členský příspěvek pro DSO TS Malá Haná
Na členské schůze DSO TS Malá Haná dne 15. října 2019 bylo přijato usnesení, že všechny
členské obce navýší základní kapitál společnosti o mimořádný členský příspěvek ve výši 15,Kč/občana. Po konsolidaci je tato částka pro Šebetov vyjádřena ve výši 12.900,- Kč.
Usnesení č. 5/8:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje mimořádný příspěvek do DSO TS MH ve výši 15,- Kč/
občan, který bude splatný do 30. listopadu 2019 a použit na navýšení základního kapitálu
společnosti Technické služby Malá Haná.
Hlasování č. 5: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 5 - Dotace na fasádní barvy
Obecní úřad obdržel tři žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce na fasádní barvy
v rámci oprav svých domů. Podle usnesení ZO z minulosti se poskytuje dotace na ¼ nákladů,
maximálně však 5.000,- Kč.
1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – nemovitost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
celkové náklady 3.632,- Kč, ¼ částky je 908,- Kč.
Usnesení č. 6/8:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s paní
xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, ve výši 908,- Kč.
Hlasování č. 6: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
2) xxxxxxxxxxxxx, Šebetov č.p. xx – nemovitost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
celkové náklady 20.123,- Kč, ¼ částky je 5.031,- Kč, příspěvek 5.000,- Kč.
Usnesení č. 7/8:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s paní
xxxxxxxxxxxxxx, bytem 679 35 Šebetov xx, ve výši 5.000,- Kč.
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Hlasování č. 7: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Šebetov xx – nemovitost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx, celkové náklady 2.099,- Kč, ¼ částky je 525,- Kč
Usnesení č. 8/8:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem 679 35 Šebetov xx, ve výši 525,- Kč.
Hlasování č. 8: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0

Bod č. 6 – Rozpočtové opatření
Starosta předložil Rozpočtové opatření č. 13/2019, které zapojuje do rozpočtu aktuální příjmy
a výdaje dle aktuální skutečnosti.
Usnesení č. 9/8:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtové opatření č. 13/2019. Dokument je přílohou
zápisu.
Hlasování č. 9: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0

Bod č. 7 - Volba šéfredaktora a schválení Pravidel pro vydávání Šebetovského zpravodaje
Pan Ing. Rosenberg seznámil s návrhem, zvolit jako šéfredaktorku místního zpravodaje paní
Mgr. Janu Manovou, bytem Šebetov xxx.
Usnesení č. 10/8:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za šéfredaktorku redakční rady pro vydávání Šebetovského
zpravodaje paní Mgr. Janu Manovou, bytem Šebetov xxx.
Hlasování č. 10: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 11/8:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Pravidla pro vydávání Šebetovského zpravodaje. Pravidla
jsou přílohou zápisu a budou zveřejněny na webových stránkách obce.
Hlasování č. 11: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0

Bod č. 8 - Různé
Na základě pokynu restaurátora pana Tůmy, který pracuje na obnově sousoší sv. Jana
Nepomuckého, bylo na JMK úspěšně požádáno o prodloužení čerpání letošní přidělené dotace.
Dodatek č. 1 umožní čerpat dotaci až do 30. září 2020.
Usnesení č. 12/8:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK060701/19/OK uzavřené dne 12. 11. 2019.
Hlasování č. 12: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Vzhledem k novele zákona č. 565/1990 Sb. pod číslem 278/2019 Sb. je nutno aktualizovat
stávající Obecně závaznou vyhlášku obce Šebetov o místním poplatku.
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Usnesení č. 13/8:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Šebetov č. 3/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování č. 13: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 14/8:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Šebetov č. 4/2019
o místním poplatku ze psů.
Hlasování č. 14: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Při projednávání návrhu vyhlášky o poplatku za užívání veřejného prostranství se diskutovalo
o přiměřené výši poplatku za pronájem plochy zámeckého parku pro provozovatele pouťových
atrakcí. Bylo informováno o výši poplatku v okolních obcích. Závěrem se dojednal kompromisní
návrh s částkou 2.000,- Kč za 10 dnů.
Usnesení č. 15/8:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Šebetov č. 5/2019
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování č. 15: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
V 18:15 hodin se dostavila členka zastupitelstva paní Ivanka Hachlerová.
Na zasedání se dostavil majitel stavební firmy z Lysic, pan Karel Porč, který se přišel dohodnout
na úhradě nákladů opravy povrchu úseku místní komunikace do části Čtvrtě, kterou provedl nad
rámec zcela bez objednávky v říjnu 2018. Upravený cenový návrh na základě odborného
posouzení pana Ing. Patrika Hořavy vypracoval již v červnu 2019, na minulou schůzi se však
nedostavil. Pan Ing. Tomáš Axman upozornil zastupitelstvo na zásadní nesrovnalosti, kdy je
požadováno i zaplacení nájezdu k příčnému prahu. Tato část však již byla zaplacena v listopadu
2018 v rámci ostatních úprav. Navrhl tedy projednání a kontrolu veškerých prací provedených
firmou pana Porče kontrolním výborem zastupitelstva. Pan Porč navrhl schůzku se zastupitelstvem
a Ing. Hořavem. Termín schůzky bude upřesněn.
Dále bylo v bodu Různé diskutováno:
Paní Nečasová se dotázala, zda není škoda odstranit dopravní hřiště za budovou Mateřské školy
na úkor multifunkčního hřiště. Starosta informoval, že projektantka se zatím nedostavila
a jedná se zatím pouze o vypracování studie proveditelnosti. Dále se dotázala, zda není záměr
přijmout druhého obecního pracovníka.
Pan Mucha se mimo jiné dotazoval především na opravu povrchu chodníků a upozornil na jejich
špatný stav a důvod zaclonění světla nad hlavní křižovatkou.
Pan Helán se přišel zeptat, kdy bude nainstalována další nástěnka na křižovatce. Vitrína již byla
dodána, podle počasí bude vytvořeno zemní kotvení a pracovníkem záhy umístěna.
Pan Krejčíř měl připomínku ke zdobení vánočních stromů, do debaty se zapojil pan Ing. Habala
a pan Hradecký. Mimo jiné pan Ing. Habala vznesl připomínku ohledně neúčasti zastupitelů na
některých společenských akcích.
Dále byla položena otázka na absenci dopadové plochy pod kolotočem na Návsi a spolupráci
s firmou Floraservis, která byla dodavatelem prvků a zajišťuje jejich servis. Závěrem byl vznesen
dotaz na úpravu náplně práce správce KD.
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Bod č. 9 - Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov
ve 20:02 hodin a poděkoval všem za účast.
Zapsal Leoš Dosedla dne: 4. prosince 2019.

Ověřovatelé zápisu:

___________________
Ing. Tomáš Axman

________________
Ondřej Krejčíř

Starosta:
podepsal
Zdeněk Digitálně
Zdeněk Čížek
Datum: 2019.12.19
Čížek
17:26:12 +01'00'
__________________

Zdeněk Čížek
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