Zápis a usnesení č. 6/2020
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 22. října 2020
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 6/2020 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: Ze schůze se předem omluvil Ing. Tomáš Axman.
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. 6/2020. Navrženi byli Ing. Milan Rosenberg a Ivanka Hachlerová, kteří
vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/6:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva
obce Šebetov č. 6/2020 Leoše Dosedlu, za ověřovatele zápisu schvaluje Ing. Milana Rosenberga
a Ivanku Hachlerovou.
Hlasování č. 1: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 2/6:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva obce Šebetov:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Technický bod
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – Restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – individuální dotace na akci
Novostavba chodníků a rekonstrukce křižovatky
Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Oprava či pořízení zahradního malotraktoru
Rozpočtové opatření
Různé
Závěr

Hlasování č. 2: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 2 – Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – Restaurování sochy
sv. Jana Nepomuckého
Starosta po vypracování žádosti o dotaci na dokončení obnovy sousoší sv. Jana Nepomuckého
obdržel příslib dotace. Nyní je nutno dotaci schválit a přijmout na základě smlouvy.
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Usnesení č. 3/6: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci projektu Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
v Šebetově – IV. etapa – smlouva č. JMK066966/20/OK a případného dodatku této smlouvy na
prodloužení doby realizace do konce pololetí roku 2021.
Hlasování č. 3: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 3 – Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – individuální dotace na
akci Novostavba chodníků a rekonstrukce křižovatky
Po dlouhodobém vyjednávání se zástupci JMK byl přislíben případný finanční příspěvek na
stavbu úprav hlavní křižovatky, kdy se zohlednila přítomnost zastávek IDS JMK. Na základě
žádosti o individuální dotaci JMK, která byla odsouhlasena ve výši 700 tis. Kč, je nutno uzavřít
smlouvu.
Usnesení č. 4/6: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové
investiční finanční podpory ve formě dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce
Novostavba chodníků a rekonstrukce křižovatky v obci Šebetov – smlouva
č. JMK067525/20/OKH.
Hlasování č. 4: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 4 – Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Společnost E.ON prostřednictvím firmy Energetika Boskovice předložila záměr vybudování
přípojky v obci pro soukromého odběratele a návrh smlouvy k projednání v orgánech obce.
Usnesení č. 5/6: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene č.: PR-001030061693/001-ENGB, stavba „Šebetov, přípojka NN
Man“ ve prospěch společnosti E.ON.
Hlasování č. 5: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0

Bod č. 5 – Oprava či pořízení zahradního malotraktoru
Starosta seznámil s aktuální informací o ceně opravy obecního zahradního malotraktoru. Stroj
byl pořízen za cca 72 tis. Kč, má stáří více jak 10 let provozu a oprava opotřebených dílů
/spojka, převodovka, klínové řemeny, vodící kladky, akumulátor, alternátor se systémem
dobíjení a jiné/ byla servisem odhadnuta na minimálně 40 tis. Kč. Starosta požádal o názor členy
ZO, zda stroj opravovat nebo raději pořídit nový. Po kratší diskuzi bylo jednomyslně dohodnuto
pořízení nového stroje. Dále starosta představil nabídku od firmy Mountfield, která vyhovuje
technickým parametrům pro potřeby naší obce /šířka rozvoru náprav pro plužení chodníků,
výkon a přiměřená cena/. Bylo dohodnuto, že starosta prostřednictvím e-mailu rozešle členům
ZO podrobnější informace o stroji, včetně alternativních nabídek od místních prodejců se
zajištěným servisem. Výběr modelu stroje bude dojednán prostřednictvím e-mailové domluvy.
Bod č. 6 – Rozpočtové opatření
Starosta předložil na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2020 a ke schválení rozpočtové opatření
č. 7/2020.
Usnesení č. 6/6: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020.
Hlasování č. 6: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
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Bod č. 7 – Různé
V bodě Různé bylo řešeno několik dotazů od přítomných občanů.
-

Nevyvážení odpadů v pytlích
Psí výkaly po obci a především chodnících
Frekvence používání čipovaných nádob na separovaný odpad
Tvar odstavného pruhu před školou, schodiště, opěrná zeď, chodník v Kapouňatech
Možnost účasti dozoru stavby na příští schůzi

Bod č. 8 – Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov
v 18:37 hodin a poděkoval všem za účast.
Zapsal Leoš Dosedla dne: 27. října 2020.
Ověřovatelé zápisu:

___________________
Ing. Milan Rosenberg

________________
Ivanka Hachlerová

Starosta:
podepsal
Zdeněk Digitálně
Zdeněk Čížek
Datum: 2020.10.30
Čížek
09:59:59 +01'00'
__________________

Zdeněk Čížek
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