Zápis a usnesení č. 5/2020
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 1. září 2020
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 5/2020 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. 5/2020. Navrženi byli Daniel Lizna a Ondřej Krejčíř, kteří vyslovili
s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/5:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva
obce Šebetov č. 5/2020 pana Leoše Dosedlu, za ověřovatele zápisu schvaluje Daniela Liznu
a Ondřeje Krejčíře.
Hlasování č. 1: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 2/5:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva obce Šebetov:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Technický bod
Dokončení stavby „Oprava splaškové kanalizace Šebetov“ na Návsi
Výsledek nabídkového řízení na dodavatele stavby zateplení fasády a opravy ploché
střechy hasičské zbrojnice a návrh smlouvy se zhotovitelem
Smlouva o zřízení věcného břemene pro společnost E.ON
Žádost o proplacení investic spojené s opravou nebytových prostor v přízemí OÚ
Žádost o pronájem nebytových prostor
Žádost o udělení souhlasu k užívání znaku obce
Zpráva kontrolního výboru
Rozpočtové opatření
Poskytnutí dotace na fasádu domu
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Různé
Závěr

Hlasování č. 2: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
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Bod č. 2 – Dokončení stavby „Oprava splaškové kanalizace Šebetov“ na Návsi
Starosta omluvil neúčast na schůzi pozvaného hosta - dozoru stavby Petra Hejla z VAS a.s.,
který chtěl podat bližší informace o celé stavbě. Důvody uskutečnění této stavby a její průběh
tedy stručně shrnul starosta, který závěrem informoval o vícenákladech v rámci stavby, kdy bylo
nutno zabezpečit bezchybné přepojení domácností na splaškovou kanalizaci, provést vysprávku
stavbou dotčených nájezdů do nemovitostí, vybudovat novou pásovou kanalizační vpusť před
hasičskou zbrojnicí a také zbudovat havarijní propoj, který řešil nečekaný výtok balastní vody ze
zatrubněného potoka v prostoru Návsi. Závěrem odpovídal na vznesené dotazy.
Usnesení č. 3/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje úhradu faktury od společnosti H3
Blansko – Kanalizační přípojky, drenážní systém havárie zatrubněného potoka, příčné odvodnění
MK u hasičky, celkem 348 253,68 Kč, dále fakturu od společnosti H3 Blansko úpravy vjezdů
k nemovitostem, částka 19 392,37 Kč a úhradu faktury firmy Ivo Grund, Šebetov 111 za
přepojování domácností ve výši 76 390,93 Kč.
Hlasování č. 3: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 1
Bod č. 3 – Výsledek nabídkového řízení na dodavatele stavby zateplení fasády a opravy
ploché střechy hasičské zbrojnice a návrh smlouvy se zhotovitelem
Starosta seznámil se situací kolem poptání firem na zamýšlenou stavbu zateplení hasičské
zbrojnice. Výzva na začátku roku se nesetkala se zájmem firem, které se omlouvaly pro přetlak
nedokončených a nasmlouvaných zakázek. Byly obdrženy i technické dotazy, které byly
důvodem pro vypracování podrobné projektové dokumentace. Nová výzva v průběhu letošních
prázdnin byla telefonicky oznamována firmám v regionu, publikována na webu obce, emailová
komunikace byla vedena s firmami SULKOM Knínice, Tekostav Lysice, Stavby Kopřiva
Boskovice, Rospet Šebetov a Stavkom Boskovice. V nové výzvě byla obdržena jedna nabídka od
firmy Stavkom Boskovice. Po podrobném posouzení byla vyhodnocena jako platná. Organizaci
nabídkového řízení a dotační management zajišťuje firma Alnio Brno.
Usnesení č. 4/5: Zastupitelstvo obce Šebetov přijímá nabídku od společnosti STAVKOM
Boskovice na zateplení hasičské zbrojnice ve výši 3.385.579,76 Kč a schvaluje uzavření
smlouvy.
Hlasování č. 4: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 4 – Smlouva o zřízení věcného břemene pro společnost E.ON
Starosta předložil návrh smlouvy, která řeší věcné břemeno nadzemní NN elektrické přípojky
v Dolním Zábraní.
Usnesení č. 5/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene č.: PV-014330052841/001, stavba „Šebetov, DP Zach“ ve prospěch společnosti E.ON.
Hlasování č. 5: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0

Bod č. 5 – Žádost o proplacení investic spojené s opravou nebytových prostor v přízemí OÚ
Paní Jiřina Pulcová provedla úpravy omítek a stropu v nebytové prostoře v přízemí chodby
obecního úřadu. Předložila účtenky za materiál, práci provedla na vlastní náklady.
Usnesení č. 6/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje úhradu nákladů na materiál na adaptaci
nebytových prostor v přízemí OÚ paní Jiřině Pulcové, Šebetov 108, ve výši 8.904,- Kč.
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Hlasování č. 6: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 1
Bod č. 6 – Žádost o pronájem nebytových prostor
SDH požádal o pronájem nebytových prostor horního patra hasičské zbrojnice. Starosta
doporučil nejprve nainstalovat podružné měření plynu a elektřiny a vyčkat do doby zateplení
budovy. A poté se k této žádosti vrátit.
Bod č. 7 – Žádost o udělení souhlasu k užívání znaku obce
SDH Šebetov požádal o možnost užívat znak obce pro svoje potřeby.
Usnesení č. 7/5: Zastupitelstvo obce Šebetov uděluje souhlas k užívání znaku obce Šebetov pro
SDH Šebetov.
Hlasování č. 7: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 8 – Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru pan Ondřej Krejčíř přečetl zápisy ze schůzek kontrolního výboru.
ZO bere na vědomí.
Bod č. 9 – Rozpočtové opatření
Starosta předložil návrh rozpočtového opatření a seznámil s jednotlivými položkami.
Usnesení č. 8/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020.
Hlasování č. 8: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 10 – Poskytnutí dotace na fasádu domu
Paní Marcela Geršlová požádala o poskytnutí příspěvku na provedenou obnovu fasády svého
domu. Náklady byly prokázány ve výši 58 151,- Kč, dle zvyklostí se přispívá ve výši ¼ nákladů,
maximálně však 5 000,- Kč.
Usnesení č. 9/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje poskytnutí investiční dotace z rozpočtu
obce pro paní Marcelu Geršlovou, bytem Šebetov 196, ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování č. 9: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 11 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Starosta seznámil s obdrženou smlouvou, kterou je nezbytné neprodleně uzavřít pro provedení
potřebných přeložek komunikačních kabelů v rámci stavby úprav hlavní křižovatky.
Před samotným hlasováním byl člen ZO pan Ing. Milan Rosenberg krátkodobě nepřítomný.
Usnesení č. 10/5: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti CETIN Praha 9 týkající se přeložek
komunikačního vedení a zařízení v rámci stavebních úprav hlavní křižovatky.
Hlasování č. 10: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
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Bod č. 12 – Různé
Bylo odpovídáno na vznesené dotazy týkající se:
-

postup prací na křižovatce, dokončení chodníků
připojení dopravního zrcadla na křižovatce k napájení
vyvrácené lampy v areálu MŠ
kanalizačních vpustí naproti autobazaru a v křižovatce Horního Zábraní.

Bod č. 13 – Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov
v 19:11 hodin a poděkoval všem za účast.
Zapsal Leoš Dosedla dne: 9. září 2020.
Ověřovatelé zápisu:

___________________
Daniel Lizna

________________
Ondřej Krejčíř

Starosta:

__________________
Zdeněk Čížek
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