Zápis a usnesení č. 4/2020
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 20. července 2020
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 4/2020 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. Omluven byl člen ZO Daniel Lizna.
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 Ondřej Krejčíř.
Starosta vyzval zastupitele, aby byly podány návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání
zastupitelstva obce č. 4/2020. Navrženi byli Ing. Tomáš Axman a Ivanka Hachlerová, kteří
vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/4:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu pana Ondřeje Krejčíře,
za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov č. 4/2020 schvaluje
Ing. Tomáše Axmana a Ivanku Hachlerovou.
.
Hlasování č. 1: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 2/4:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva obce Šebetov:
Technický bod
Návrh spoluinvestorství doplnění technologie ČOV
Nabídkové řízení na pořízení DA
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o nočním klidu
Stížnost na rušení nočního klidu
Stanovení minimálního počtu dětí k provozu MŠ
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
8) Aktualizace Programu obnovy vesnice
9) Příspěvek na akci v rámci konce prázdnin
10) Různé
11) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Hlasování č. 2: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 2 – Návrh spoluinvestorství doplnění technologie ČOV
Starosta předložil zápis z jednání k řešení neefektivního provozu ČOV Šebetov, kde bylo
navrženo zainventovat do nové technologie – předčištění odpadních vod pomocí česlí. Celková
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částka činí 598.000,- Kč, Svazek by uhradil 358.000,- Kč, obec Šebetov by se podílela částkou
240.000,- Kč. Byly vzneseny dotazy ohledně ztrátovosti, kdo navrhl výše úhrad. Starosta
odpovídal.
Usnesení č. 3/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje záměr doplnit technologii česlí do ČOV
Šebetov, kdy obec Šebetov bude hradit odhadovanou spoluúčast ve výši 240.000,- Kč.
Hlasování č. 3: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 3 – Nabídkové řízení na pořízení DA
Ve spolupráci s HZS Brno a MV ČR byly datovou schránkou požádány firmy o cenové nabídky
na DA pro zásahovou jednotku Šebetov. Osloveni byli: CARent Brno, HAGEMANN Ostrava,
Požární bezpečnost s.r.o., IVACAR Ivančice, Moto-Truck CZ. Nabídku vypracovali dvě firmy.
CARent Brno nabízí vozidlo FORD za cenu 1.250.707,-. HAGEMANN Ostrava nabízí vozidlo
FORD za cenu 1.338.018 Kč a vozidlo VW za cenu 1.476.442 Kč.
Usnesení č. 4/4: Zastupitelstvo obce Šebetov přijímá nabídku na dodávku DA od společnosti
CARent Brno ve výši 1.250.707 Kč a schvaluje uzavření smlouvy.
Hlasování č. 4: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 4 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o nočním klidu
Před blížícími se oslavami Anenské pouti předložil starosta návrh vyhlášky omezující noční klid.
Člen Zastupitelstva Ing. Tomáš Axman požádal o doplnění vyhlášky o termíny projekce letního
kina 21. a 22. srpna 2020.
Usnesení č. 5/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020
o nočním klidu.
Hlasování č. 5: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0

Bod č. 5 – Stížnost na rušení nočního klidu
Starosta seznámil s obdrženou stížností na rušení nočního klidu v areálu koupaliště. S nájemcem
bylo jednáno před termínem schůze osobně, kdy přislíbil nápravu. Bylo dohodnuto odeslání
dopisu s upozorněním na povinnost důsledně dodržovat noční klid.
Bod č. 6 – Stanovení minimálního počtu dětí k provozu MŠ
Za účasti paní ředitelky MŠ bylo opět diskutováno ohledně počtu dětí k docházce o prázdninách
vzhledem k nákladům, především provařenosti obědů. Po delší rozpravě bylo dohodnuto, že
nebude stanoven limit dětí na uzavření školky, případné vícenáklady na vaření obědů dokryje
obec. Po domluvě se zřizovatelem může být školka uzavřena.
Usnesení č. 6/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje úhradu provaření obědů.
Hlasování č. 6: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 7 – Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
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Starosta upozornil na výzvu Ministerstva vnitra aktualizovat přílohu č. 1 OZV o místním
poplatku, kdy byl změněn mapový operát. MV aktualizaci přílohy doporučilo provést formou
nové vyhlášky, kdy by měly být zpoplatňovány jen místa obvyklá pro pouliční prodej. Člen ZO
Ing. Tomáš Axman navrhnul zahrnout do placených ploch areál zámeckého parku a areál
koupaliště. Starosta plochy doplní.
Usnesení č. 7/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování č. 7: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 8 – Aktualizace Programu obnovy vesnice
Vzhledem k dotační příležitosti navrhnul starosta aktualizovat Program obnovy vesnice.
Usnesení č. 8/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje aktualizaci Programu obnovy vesnice –
doplnění o evidenční list č. 33 – Opravy objektu kulturního domu.
Hlasování č. 8: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 9 – Příspěvek na akci konce prázdnin
Člen ZO Ing. Tomáš Axman požádal o úhradu nákladů na pořádání akce místního skautského
oddílu ke konci prázdnin v neděli 30. srpna 2020 ve 14 hodin.
Usnesení č. 9/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje úhradu nákladů akce ke konci prázdnin
do výše 10 tis. Kč po předložení účetních dokladů.
Hlasování č. 9: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 10 – Různé
-

dotaz na schůzku s panem Porčem, zápůjčky kiosku v zámeckém parku bude řešit
Kontrolní výbor
dotazy k záměru zateplení zbrojnice a k projektové dokumentaci
upozornění na trvale odstavené vozidlo v části Kopec, starosta se pokusí o zjištění
vlastníka a vyjednání nápravy

V 19:10 hodin odešel člen ZO Leoš Dosedla.
-

dotaz na vymalování stěn a nátěr dveří v hasičské zbrojnici – obec uhradí materiál, práci
vykonají spolky
upozornění na riziko pádu branek v areálu koupaliště, nájemce kiosku bude požádán
o zabezpečení
upozornění na podezření z proboření zatrubněného potoka u odbočky do Zábraní – bude
prověřeno při nejbližším kontrolním dnu stavby
debata o dlouhém průběhu stavby chodníků. Starosta bude informovat vedení firmy
a bude požadovat intenzivnější postup prací
dotaz, zda se bude přepojovat odpadní vedení z hasičské zbrojnice
dotaz, kdo a jak bude pečovat o prostor mezi chodníkem k Vanovicím a soukromými
zídkami – předpoklad použití geotextilie, kačírku a chemizace
otázka na výslednou podobu svahu naproti čerpací stanici – bude svahováno
dotaz na poslední konzultaci s daňovým poradcem
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Na vznesené dotazy bylo odpovídáno v rámci možností a znalostí.
Bod č. 11 – Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov
v 19:50 hodin a poděkoval všem za účast.
Zapsal Ondřej Krejčíř dne: 27. července 2020.
Ověřovatelé zápisu:

___________________
Ing. Tomáš Axman

________________
Ivanka Hachlerová

Starosta:
podepsal
Zdeněk Digitálně
Zdeněk Čížek
Datum: 2020.07.28
Čížek
06:35:15 +02'00'
__________________

Zdeněk Čížek
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