Zápis a usnesení č. 2/2020
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 16. dubna 2020
v kulturním domu od 17:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 2/2020 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 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. 2/2020. Navrženi byli Ivanka Hachlerová a Ing. Tomáš Axman, kteří
vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/2:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu pana Leoše Dosedlu,
za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov č. 2/2020 schvaluje
Ivanku Hachlerovou a Ing. Tomáše Axmana.
Hlasování č. 1: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Starosta obce navrhl doplnění programu oproti pozvánce.
Usnesení č. 2/2:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva obce Šebetov:
Technický bod
Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce Novostavba chodníků
a rekonstrukce křižovatky
3) Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků s Městem
Boskovice
4) Odsouhlasení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přípojka NN,
novostavba Blaha
5) Odsouhlasení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přípojka NN,
Urbánek
6) Domluva na postupu opravy dřevěné stavby kolny v zámeckém parku
7) Rozpočtové opatření
8) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
9) Odpuštění nájmu z nebytových prostor
10) Různé
11) Závěr
1)
2)

Hlasování č. 2: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
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Bod č. 2 – Schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce Novostavba chodníků
a rekonstrukce křižovatky
Starosta informoval o probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele stavby chodníků
a křižovatky, do kterého nabídku podaly dvě firmy.
VS – build Želešice – celková cena 7.620.075,54 Kč bez DPH,
I. etapa 1.123.346,93 Kč bez DPH, II. etapa 4.029.278,38 Kč bez DPH, III. etapa 2.467.450,23
Kč bez DPH
Ronytrans Brno - celková cena 8 112 189,18,- Kč bez DPH,
I. etapa 1 143 542,54,- Kč bez DPH, II. etapa 4 865 505,88,- Kč bez DPH, III. etapa 2 103
140,76,- Kč bez DPH.
Doporučil uzavřít smlouvu o dílo s firmou VS – build Želešice, jejíž nabídková cena byla
výhodnější. Na webových stránkách obce bude odkazem zpřístupněna veškerá dokumentace
výběrového řízení. Dále starosta odpovídal na četné dotazy přítomných.
Usnesení č. 3/2:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na realizace I. a II. etapy akce
Novostavba chodníků a rekonstrukce křižovatky v obci Šebetov s firmou VS – build, s.r.o.,
Družstevní 369, Želešice.
Hlasování č. 3: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 3 – Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků s Městem
Boskovice
Město Boskovice v loňském roce vypovědělo smlouvy na výkon této příslušnosti. Obci Šebetov
bylo umožněno uzavřít novou smlouvu za nových podmínek.
Usnesení č. 4/2:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti
k projednávání přestupků s Městem Boskovice.
Hlasování č. 4: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 4 – Odsouhlasení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přípojka
NN, novostavba Blaha
Společnost E.ON prostřednictvím firmy Energetika Boskovice zaslala dokumentaci a smlouvu
o smlouvě budoucí ke zřízení nového přípojného bodu.
Usnesení č. 5/2:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy č.: 1030053198/002 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu „Šebetov, přípojka
NN, Blaha“.
Hlasování č. 5: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0

Bod č. 5 – Odsouhlasení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přípojka
NN, Urbánek
Společnost E.ON prostřednictvím firmy Energetika Boskovice zaslala dokumentaci a smlouvu
o smlouvě budoucí ke zřízení nového přípojného bodu.
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Usnesení č. 6/2:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy č.: 1030053099/002 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu „Šebetov, přípojka
NN, Urbánek“.
Hlasování č. 6: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 6 – Domluva na postupu opravy dřevěné stavby kolny v zámeckém parku
Starosta upozornil na špatný technický stav kolny v zámeckém parku. Nechal vypracovat
jednoduchý pasport stavby a provedl cenový průzkum na případné provedení opravy. Kolem
kolny se rozvinula rozsáhlá diskuze. Bude objednán posudek statika a dle výsledku bude řešen
další postup za účasti zástupců místních spolků a zastupitelstva. Starosta předložil cenové
nabídky na obnovu kolny s nejlevnější nabídkou ve výši 280 tis. Kč.
Bod č. 7 – Rozpočtová opatření
Zastupitelstvo obce Šebetov bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1/2020 a 2/2020. Ke
schválení je rozpočtové opatření č. 3/2020, které v rozpočtu navyšuje prostředky na řešení
krizových opatření.
Usnesení č. 7/2:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020.
Hlasování č. 7: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 8 – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Na základě individuální žádosti hejtmanovi byla obci Šebetov přislíbena dotace – příspěvek na
pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Šebetov.
Usnesení č. 8/2:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Šebetov.
Hlasování č. 8: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 9 – Odpuštění nájmu z nebytových prostor
Vzhledem k mimořádným událostem a opatřením vlády se členové Zastupitelstva obce
domlouvali na opatřeních ke zmírnění následků omezení podnikání a služeb.
Návrh – odpuštění dvou nájmů prodejny Domácí potřeby, odpuštění tří nájmů Studio Pulli, s.r.o.
a Krčmě na koupáku.
Usnesení č. 9/2:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje odpuštění dvou měsíčních nájmů prodejně Domácí
potřeby a tří měsíčních nájmů u Studia Pulli, s.r.o. a u Krčmy na koupáku, vše v obci Šebetov.
Hlasování č. 9: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 10 - Různé
Člen zastupitelstva pan Axman s pověřením velitele nabídnul pomoc členů JSDH při čištění a při
přípravě požární nádrže.
Strana 3 (celkem 4)

Zápis a usnesení č. 2/2020
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 16. dubna 2020
v kulturním domu od 17:00 hodin.
Pan Habala se dotázal na možnost odbourání jedné příčky v horním patře hasičské zbrojnice, tato
úprava bude posouzena statikem a na možnost provést výměnu podlahy. Členové SDH zajistí
cenové nabídky na opravu podlahy a kalkulaci a předloží ZO k posouzení a schválení.
Dále bylo jednáno:
- další etapy deratizace potkanů v obci
- postup restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého
- dotaz na oznámení o záměru přepojení kanalizace
- obnova dopravních zrcadel
- dotaz ke změně způsobu svozu separovaného odpadu
- dotaz k provozu Mateřské školy a prázdninovému režimu
Bod č. 11 - Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov
v 19:58 hodin a poděkoval všem za účast.
Zapsal Leoš Dosedla dne: 22. dubna 2020.

Ověřovatelé zápisu:

___________________
Ivanka Hachlerová

________________
Ing. Tomáš Axman

Starosta:
podepsal
Zdeněk Digitálně
Zdeněk Čížek
Datum: 2020.04.29
Čížek
13:11:13 +02'00'
__________________

Zdeněk Čížek
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