Zápis a usnesení č. 1/2020
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 20. ledna 2020
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 1/2020 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.
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. 1/2020. Navrženi byli Ing. Milan Rosenberg a Ondřej Krejčíř, kteří vyslovili
s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/1:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu pana Leoše Dosedlu,
za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Šebetov č. 1/2020 schvaluje
Ing. Milana Rosenberga a Ondřeje Krejčíře.
Hlasování č. 1: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 2/1:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva Obce Šebetov:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Technický bod
Nájem nebytových prostor Krčmy v areálu koupaliště
Zpráva výboru pro místní spolky, společenské, kulturní, sportovní a zájmové činnosti
v obci
Žádost o prominutí nájmu a nákladů za energie
Různé
Závěr

Hlasování č. 2: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 2 – Nájem nebytových prostor Krčmy v areálu koupaliště
Na základě zveřejněného záměru se o nebytové prostory Krčmy U Piráta přihlásil pouze jeden
zájemce.
Usnesení č. 3/1:
Zastupitelstvo obce Šebetov souhlasí s ukončením platnosti současné nájemní smlouvy na
nebytové prostory Krčmy U Piráta s panem Pavlem Šolinem dohodou ke dni 31.12.2019.
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Hlasování č. 3: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 4/1:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor kiosku
drobného občerstvení v areálu koupaliště, č. ev. 52, st. p. 314, k.ú. Šebetov, s panem Tomášem
Blahou, xxxxxxxx, 680 01 Boskovice, s platností od 1. března 2020 – nájem 500,- Kč měsíčně +
záloha na vodné, stočné a odebranou el. energii 2500,- Kč měsíčně, ve smlouvě bude uplatněna
1 měsíční výpovědní lhůta.
Hlasování č. 3: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 3 – Zpráva výboru pro místní spolky, společenské, kulturní, sportovní a zájmové
činnosti v obci
Předseda výboru předložil svoji zprávu, kterou rozeslal v předstihu všem členům Zastupitelstva
obce k seznámení. ZO zprávu bere na vědomí.
Bod č. 4 – Žádost o prominutí nájmu a nákladů za energie
Na schůzi byla předložena žádost jednatele SDH Šebetov pana Jiřího Habaly o prominutí nájmu
a nákladů za energie při pořádání Hasičského plesu dne 11. ledna 2020. Prominutí bylo
zdůvodněno, že spolek veškeré finance vydělané na plese investuje do obce, občanů, práce
s mládeží a k pořádání dalších neziskových aktivit.
Usnesení č. 5/1:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje prominutí nájmu a nákladů za energie v rámci Hasičského
plesu pořádaného dne 11. ledna 2020.
Hlasování č. 4: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0

Bod č. 5 – Různé
Předseda výboru pro místní spolky požádal o příspěvek na Dětský karneval.
Usnesení č. 6/1:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje společnou úhradu nákladů Dětského karnevalu v roce 2020
do max. výše 12 tis. Kč.
Hlasování č. 5: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Dále bylo v bodu Různé diskutováno:
- dovybavení úklidových prostředků v KD
- dotaz na termín konzultace s poradenskou firmou Direct Economy
- termín schůzky Kontrolního výboru
- dotaz na Rozklikávací rozpočet a námět na umístění na webu obce
- dotaz na možnost zveřejňovat veškeré smlouvy na webu obce

Bod č. 6 - Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov
v 18:14 hodin a poděkoval všem za účast.
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Zapsal Leoš Dosedla dne: 27. ledna 2020.

Ověřovatelé zápisu:

___________________
Ing. Milan Rosenberg

________________
Ondřej Krejčíř

Starosta:

__________________
Zdeněk Čížek
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