Zápis a usnesení č. 3/2020
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 29. června 2020
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 3/2020 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 Leoš Dosedla.
Starosta vyzval zastupitele, aby byly podány návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání
zastupitelstva obce č. 3/2020. Navrženi byli Ing. Milan Rosenberg a Ondřej Krejčíř, kteří
vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/3:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu pana Leoše Dosedlu,
za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov č. 3/2020 schvaluje
Ing. Milana Rosenberga a Ondřeje Krejčíře.
Hlasování č. 1: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 2/3:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva obce Šebetov:
Technický bod
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
Schválení účetní závěrky obce
Schválení účetní závěrky MŠ
Schválení účetní závěrky ZŠ
Rozdělení hospodářského výsledku MŠ
Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ
Žádost o udělení výjimky z počtu žáků ZŠ pro školní rok 2020/2021
Rozpočtové opatření obce
Věcné břemeno pro společnost E.ON – Šebetov, kabel NN, 2RD Collarte
Inventarizační zpráva za rok 2019 a návrh na vyřazení majetku
Dořešení úhrady stavby místní komunikace Čtvrtě
Výběr dodavatele nové podlahy do společenské místnosti hasičské zbrojnice
Pověření odboru územního plánování MěÚ Boskovice přípravou nového územního
plánu
16) Různé
17) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
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Hlasování č. 2: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Starosta seznámil se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šebetov za rok 2019,
která konstatuje, že nebyly shledány chyby či pochybení. ZO bere zprávu na vědomí.
Bod č. 3 – Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
Účetní stručně seznámila s hlavními ukazateli loňského rozpočtu a požádala členy ZO
o schválení závěrečného účtu obce za rok 2019. Bylo zodpovídáno na dotazy.
Usnesení č. 3/3: Zastupitelstvo obce Šebetov uděluje souhlas s celoročním hospodařením roku
2019 bez výhrad.
Hlasování č. 3: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 4 – Schválení účetní závěrky obce
Starosta požádal o schválení účetní závěrky obce za rok 2019.
Usnesení č. 4/3: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2019 obce Šebetov. Zastupitelstvo obce
Šebetov nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu
s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.
Hlasování č. 4: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0

Bod č. 5 – Schválení účetní závěrky MŠ
Starosta požádal o schválení účetní závěrky MŠ za rok 2019.
Usnesení č. 5/3: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2019 MŠ Šebetov. Zastupitelstvo obce
Šebetov nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu
s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.
Hlasování č. 5: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 6 – Schválení účetní závěrky ZŠ
Starosta požádal o schválení účetní závěrky ZŠ za rok 2019.
Usnesení č. 6/3: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2019 ZŠ Šebetov. Zastupitelstvo obce
Šebetov nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu
s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.
Hlasování č. 6: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 7 – Rozdělení hospodářského výsledku MŠ
Starosta seznámil se žádostí Mateřské školy Šebetov o rozdělení kladného hospodářského
výsledku za rok 2019 ve výši 93 581,52 Kč.
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Usnesení č. 7/3: ZO schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku MŠ roku 2019 ve
výši 78 581,52 Kč do rezervního fondu a částky 15 000,- Kč do fondu odměn na mzdové
náklady.
Hlasování č. 7: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 8 – Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ
Starosta seznámil se žádostí Základní školy Šebetov o rozdělení kladného hospodářského
výsledku za rok 2019 ve výši 179.769,07 Kč.
Usnesení č. 8/3: ZO schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku ZŠ roku 2019 ve
výši 179.769,07 Kč do rezervního fondu.
Hlasování č. 8: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 9 – Žádost o udělení výjimky z počtu žáků v ZŠ pro školní rok 2020/2021
Ředitel ZŠ Šebetov, pan Mgr. Petr Najbr požádal o udělení výjimky z počtu žáků, kdy očekává,
že v příštím školním roce bude k docházce zapsáno 18 žáků. Odpovídáno bylo na dotaz ohledně
kapacity dětí v MŠ, na který odpověděla přítomná paní ředitelka.
Usnesení č. 9/3: ZO uděluje výjimku z počtu žáků v Základní škole Šebetov pro školní rok
2020/2021.
Hlasování č. 9: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 10 - Věcné břemeno pro společnost E.ON – Šebetov, kabel NN, 2RD Collarte
Společnost E.ON požádala o projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,
kde žádá o souhlas s umístěním distribučního zařízení – kabelového přípoje NN v rámci stavby
„Šebetov, kabel NN, 2RD Collarte.
Usnesení č. 10/3: ZO schvaluje Smlouvu č. 1030058608/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene.
Hlasování č. 10: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 11 - Inventarizační zpráva za rok 2019 a návrh na vyřazení majetku
ZO se seznámilo s inventarizační zprávou za rok 2019 a s návrhem na vyřazení majetku. Bylo
odpovídáno na dotazy.
Usnesení č. 11/3: ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2019 včetně vyřazení majetku dle
předloženého návrhu.
Hlasování č. 11: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 12 – Výběr dodavatele nové podlahy do společenské místnosti hasičské zbrojnice
Zastupitel pan Ing. Tomáš Axman stručně seznámil s úpravami ve společenské místnosti
hasičské zbrojnice a okomentoval tři získané nabídky na novou podlahu pro tuto místnost.
Nabídky jsou přílohou zápisu.
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Usnesení č. 12/3: ZO schvaluje jako dodavatele nové podlahy v hasičské zbrojnici podlahářskou
firmu Milan Minx, Šebetov 234.
Hlasování č. 12: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 13 – Pověření odboru územního plánování MěÚ Boskovice přípravou nového
územního plánu
Starosta informoval o velké pravděpodobnosti brzkého zplatnění nového digitálního operátu
intravilánu obce. Je tedy možné přistoupit k přípravě pořízení nového územního plánu obce
Šebetov. Pro zahájení celého procesu poptávky a výběru architekta nového územního plánu obce
Šebetov je dle instrukcí pořizovatele – MěÚ Boskovice, odbor územního plánování,
zastoupeného Ing. Štulpou, nutno přijmout rozhodnutí k pořízení ÚP. Bylo vzneseno několik
dotazů k postupu dalších prací na přípravě návrhu ÚP. Ing. Tomáš Axman navrhoval přijetí
usnesení odložit až po pracovní schůzce na další schůzi Zastupitelstva.
Usnesení č. 13/3: Zastupitelstvo obce Šebetov rozhodlo na dnešním zasedání v souladu
s ustanovením § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, o pořízení „Územního plánu Šebetov“. Určeným členem
zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem byl zvolen starosta Zdeněk Čížek (§ 47 odst.1
stavebního zákona).
Hlasování č. 13: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 1
Bod č. 14 - Rozpočtové opatření obce
Předloženo bylo rozpočtové opatření č. 4/2020. Vznikla debata ohledně úhrad nákladů na
materiál pro přilehlé prostory Krčmy na koupáku. Místostarosta poukázal na nestandardní postup
nájemce, kdy prováděné úpravy nejsou odsouhlaseny včetně výše nákladů pronajímatelem.
Usnesení č. 14/3: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.
Hlasování č. 14: pro – 5 proti – 1 zdržel se – 0
Bod č. 15 – Dořešení úhrady stavby místní komunikace Čtvrtě
Pan Porč se nedostavil na schůzi, tento bod byl stažen z programu projednávání. Byla domluvena
osobní schůzka na místě samém v nejbližším možném termínu.
Bod č. 16 – Různé
Starosta byl požádán zástupkyní MAS Partnerství venkova o projednání příslušnosti obce do
MAS na příští programové období.
Usnesení č. 15/3: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje zařazení území obce Šebetov do území
působnosti MAS Partnerství venkova, z.s. na programové období 2021 – 2027.
Hlasování č. 15: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Byl vzneseno více dotazů:
- dosypání chodníku a oprava mříže.
- termín připojení napájení dopravního zrcadla pro zamezení rosení
- možnost úhrady zahradnických úprav před domem, řešení odloženo po skončení stav. prací
- návrh na opravu cesty kolem koupaliště v případě získání recyklátu
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Člen Zastupitelstva Ing. Tomáš Axman se z pracovních důvodů omluvil z dalšího setrvání na
zasedání a v 19:30 hodin odešel.
Paní ředitelka MŠ požádala o zvážení možnosti provést v přízemí budovy výměnu osvětlovacích
těles.
Usnesení č. 16/3: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje provedení výměny osvětlení
v přízemních prostorách MŠ firmou ELGO pana Jančíka ze Šebetova v očekávaných nákladech
cca 160 tis. Kč.
Hlasování č. 16: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Dále navrhnula, aby se pro další provoz MŠ stanovil minimální počet dětí. Po krátké diskuzi
bylo domluveno záležitost dořešit na příštím zasedání.
Starosta SDH pan Tomáš Tvarog se dotázal, zda je možné v rámci oslav pouti bezpečně využít
dřevěnou kolnu v areálu zámeckého parku. Stanovisko statika konstatuje použitelnost do
zimního období.
Starosta informoval o probíhajícím nabídkovém řízení na dodavatele DA pro JSDH.
Dále bylo diskutováno:
- oprava kontejneru na koupališti
- úklid soukromého nepořádku u vodojemu
- dotaz na postup restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého
- termín dokončení chodníků
- upozornění na zavodnění příkopů od autobazaru k prodejně MEGI
Bod č. 17 - Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov
v 20:27 hodin a poděkoval všem za účast.
Zapsal Leoš Dosedla dne: 4. července 2020.
Ověřovatelé zápisu:

___________________
Ing. Milan Rosenberg

________________
Ondřej Krejčíř

Starosta:

Zdeněk
Čížek
__________________
Digitálně podepsal
Zdeněk Čížek
Datum: 2020.07.09
13:32:32 +02'00'

Zdeněk Čížek
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