Zápis a usnesení č. 7/2020
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 8. prosince 2020
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 7/2020 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 omluvil místostarosta Leoš Dosedla, který je
v pracovní neschopnosti.
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 Zdeněk Čížek.
Starosta vyzval zastupitele, aby byly podány návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání
zastupitelstva obce č. 7/2020. Navrženi byli Ing. Tomáš Axman a Ondřej Krejčíř, kteří vyslovili
s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/7:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva
obce Šebetov č. 7/2020 Zdeňka Čížka, za ověřovatele zápisu schvaluje Ing. Tomáše Axmana
a Ondřeje Krejčíře.
Hlasování č. 1: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Starosta obce představil program schůze dle pozvánky na úředních deskách a navrhnul rozšíření
o bod Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s VS-build Želešice. Dva členové ZO upozornili,
že nestihnuli k tomuto bodu dostatečně nastudovat podklady, neboť materiály k dodatku poslala
firma VS-build až večer před schůzí. O návrhu bylo hlasováno.
Hlasování č. 2: pro – 3 proti – 3 zdržel se – 0. Návrh nebyl přijat.
Usnesení č. 2/7:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva obce Šebetov:
Technický bod
Dodatek ke smlouvě o čerpání dotace z rozpočtu JMK – Restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého
3) Dodatek ke smlouvě o čerpání dotace z rozpočtu JMK – pořízení DA
4) Individuální dotace z rozpočtu obce – fasádní barva
5) Individuální dotace z rozpočtu obce – přepojení kanalizace
6) Smlouva o příspěvku na financování služeb sociální prevence a poradenství
7) Dodatek ke smlouvě o provozování elektronické spisové služby s MěÚ Boskovice
8) Dotační příležitost
9) Různé
10) Závěr
Hlasování č. 3: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
1)
2)
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Bod č. 2 – Dodatek ke smlouvě o čerpání dotace z rozpočtu JMK – Restaurování sochy
sv. Jana Nepomuckého
Na minulém zasedání byla přijata dotace na restaurování sousoší na Návsi. Starosta současně
požádal o prodloužení termínu pro čerpání dotace do 30. září 2021. Správce dotace JMK žádosti
vyhověl a vypracoval dodatek smlouvy, který je nutno neprodleně projednat v orgánech obce.
Usnesení č. 3/7: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK066966/20/OK uzavřené dne
11. 11. 2020.
Hlasování č. 4: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 3 – Dodatek ke smlouvě o čerpání dotace z rozpočtu JMK – pořízení DA
Obec Šebetov bude příjemcem příspěvku JMK na pořízení dopravního automobilu pro JSDH.
Smlouva předpokládala dodání tohoto vozidla a jeho profinancování do konce roku 2020.
Vzhledem k prodlouženým dodacím lhůtám vozidel z tureckého výrobního závodu, vlivem
epidemie koronaviru, bude vozidlo dodáno do ČR nejdříve na počátku roku 2021 a bude dále
přestavováno. Starosta tedy požádal JMK o prodloužení lhůty na čerpání dotace do 30. června
2021.
Usnesení č. 4/7: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK063995/20/OKH.
Hlasování č. 5: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 4 – Individuální dotace z rozpočtu obce – fasádní barva
Byla obdržena žádost od stavebníka, který adaptoval dům na parc. č. 91/11 a provedl novou fasádu,
o poskytnutí finančního příspěvku.
Usnesení č. 5/7: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
obce Šebetov pro pana xxxxxxxxxxxxxxxx, bydlištěm Šebetov xxx, ve výši 5 000,- Kč na fasádní
barvu v rámci rekonstrukce domu parc. č. st. 91/11.
Hlasování č. 6: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0

Bod č. 5 – Individuální dotace z rozpočtu obce – přepojení kanalizace
Vlastník domu č.p. 45 na Návsi provedl rekonstrukci kanalizace, kdy odpojil septik a balastní
vody.
Usnesení č. 6/7: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
obce Šebetov pro pana xxxxxxxxxxxxxxxx, bydlištěm Šebetov xxx, ve výši 5 880,- Kč na obnovu
kanalizace domu č.p. 45.
Hlasování č. 7: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 6 – Smlouva o příspěvku na financování služeb sociální prevence a poradenství
MěÚ Boskovice předložil návrh smlouvy na spolufinancování sociální sítě okresu Blansko v roce
2021.
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Usnesení č. 7/7: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na
financování služeb sociální prevence a odborného poradenství zařazených do Minimální sítě
sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2021 s Městem Boskovice.
Hlasování č. 8: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 7 – Dodatek ke smlouvě o provozování elektronické spisové služby s MěÚ Boskovice
MěÚ Boskovice požádal o akceptování dodatku smlouvy pro zajištění nových funkcionalit
elektronické spisové služby, kterou využívá i obec Šebetov.
Usnesení č. 8/7: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o provozování elektronické spisové služby s Městem Boskovice.
Hlasování č. 9: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 8 – Dotační příležitost
Starosta seznámil se zajímavou dotační příležitostí, u které je velká pravděpodobnost úspěšnosti
získání podpory.
Usnesení č. 9/7: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního titulu
Ministerstva pro místní rozvoj, z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, opatření
117D8210A – Podpora obnovy místních komunikací.
Hlasování č. 10: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 9 – Různé
V bodě Různé bylo diskutováno a jednáno:
-

-

zda se zvažuje odpuštění nájmů po dobu mimořádných opatření v rámci služeb
návrh neměnit program schůze, zpřístupňovat podklady ke schůzi na internetu,
a smlouvy, zda bude nová podoba webu
zveřejňování termínů zasedání, upozornění na ukládání stavebního materiálu na Kopci
a rozježděná polní cesta, návrh na opravu komunikace, dotaz na křižovatku, distribuce
vánočních balíčků
účelnost umístění zásobníků s pytlíky na psí exkrementy po obci, kontroly na stavbách
stav pořízení malotraktoru
návrh na participativní položku rozpočtu, informace k rozpočtu
podnět na vyvolání jednání s Lesy ČR na úpravu zeleně v Oboře.

Bod č. 10 – Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov
v 18:44 hodin a poděkoval všem za účast.
Zapsal Zdeněk Čížek dne: 10. prosince 2020.
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Ověřovatelé zápisu:

___________________
Ing. Tomáš Axman

________________
Ondřej Krejčíř

Starosta:
podepsal
Zdeněk Digitálně
Zdeněk Čížek
Datum: 2020.12.16
Čížek
15:31:29 +01'00'
__________________

Zdeněk Čížek
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