Zápis a usnesení č. 8/2020
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 21. prosince 2020
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 8/2020 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:
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. 8/2020. Navrženi byli Ivanka Hachlerová a Daniel Lizna, kteří vyslovili
s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/8:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva
obce Šebetov č. 8/2020 Zdeňka Čížka, za ověřovatele zápisu schvaluje Ivanku Hachlerovou
a Daniela Liznu.
Hlasování č. 1: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Starosta obce představil program schůze dle pozvánky na úředních deskách a navrhnul rozšířit
program o bod Rozpočtové opatření. Současně navrhnul zařadit projednání rozpočtu obce oproti
pozvánce jako bod 3 a nikoliv 8.
Usnesení č. 2/8:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva obce Šebetov:
1) Technický bod
2) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou VS-build Želešice
3) Rozpočet obce na rok 2021
4) Žádost o poskytnutí individuální dotace – fasádní barva
5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce a.s.
6) Plán inventur na rok 2020
7) Výše místních poplatků pro rok 2021
8) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024
9) Rozpočtové opatření
10) Různé
11) Závěr
Hlasování č. 2: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
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Bod č. 2 – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou VS-build Želešice
ZO vzalo na vědomí Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, který již byl uzavřen a který na základě
skutečně zjištěných výměr snižuje hodnotu díla o 524 170,34 Kč bez DPH. Starosta seznámil
s návrhem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Tento Dodatek č. 2 snižuje hodnotu díla stavby za
neprovedené práce o 289 271,80 Kč bez DPH a navyšuje cenu díla o jiné provedené práce či
vícepráce o částku 621 239,09 Kč bez DPH, tedy jedná se o navýšení v částce 331 967,29 Kč bez
DPH. Po zohlednění Dodatku č. 1 a 2 by se tedy celková cena díla snížila o 192 203,08 Kč bez
DPH na aktualizovanou cenu díla 4 960 422,23 Kč bez DPH.
Současně bylo odpovídáno na vznesené dotazy.
Usnesení č. 3/8: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo s firmou VS-build Želešice.
Hlasování č. 3: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 3 – Rozpočet obce na rok 2021
Starosta společně s účetní představili finální návrh podoby rozpočtu obce Šebetov pro rok 2021.
Bylo odpovídáno na vznesené dotazy.
Usnesení č. 4/8: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočet obce na rok 2021. Příjmy
13.647.500,- Kč, výdaje 19.994.800,- Kč, financování 6.347.300,- Kč. Rozpočet obce je
schodkový, rozdíl bude pokryt zapojením přebytků z minulých let.
Hlasování č. 4: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 4 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – fasádní barva
Byla obdržena žádost od stavebníka, který prováděl rekonstrukci domu č.p. … včetně nové fasády,
o poskytnutí finančního příspěvku.
Usnesení č. 5/8: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
obce Šebetov pro pana ……… ……. ..., bydlištěm Šebetov …, ve výši 5 000,- Kč na fasádní barvu
v rámci rekonstrukce domu č.p. ….
Hlasování č. 5: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Po projednání bodu č. 4 odešel ze zasedání člen Zastupitelstva Leoš Dosedla.
Bod č. 5 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce a.s.
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. 6/8: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene č.: 103005750/001, stavba „Šebetov, kabel NN, Hirt“ ve prospěch
společnosti E.ON.
Hlasování č. 6: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0

Bod č. 6 – Plán inventur na rok 2020
Starosta stručně seznámil s Plánem inventur a představil členy jednotlivých komisí.
Usnesení č. 7/8: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Plán inventur na rok 2020.
Strana 2 (celkem 4)

Zápis a usnesení č. 8/2020
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 21. prosince 2020
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Hlasování č. 7: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 7 – Výše místních poplatků pro rok 2021
ZO se dohodlo na ponechání výše místních poplatků za odpad a kabelovou televizi ve stejné výši
jako v roce 2020, tedy za odpad 540,- Kč/rok a 60,- Kč/měsíc za přípojku kabelové TV.
Usnesení č. 8/8: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku obce
Šebetov č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2021.
Hlasování č. 8: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 8 – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024
Starosta obce předložil návrh rozpočtového výhledu na roky 2022 – 2024.
Usnesení č. 9/8: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022
– 2024.
Hlasování č. 9: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 9 – Rozpočtové opatření
Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením 8/2020, které aktualizuje skutečné příjmy a výdaje
v některých paragrafech rozpočtu před koncem roku 2020.
Usnesení č. 10/8: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2020.
Hlasování č. 10: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0
Po projednání bodu č. 9 odešel ze zasedání člen Zastupitelstva Daniel Lizna.
Bod č. 10 – Různé
Bylo odpovídáno na dotaz ohledně budoucích oprav nájezdů k domům na Návsi, kde došlo při
stavbě nové kanalizace k narušení původního povrchu. Dále bylo navrženo lépe označit zatáčku
před areálem Sociálních služeb a zvážit možnost poskytnutí dotace na úpravu prostranství před
domy na Návsi po stavbě kanalizace.
Na zasedání se dostavil pan …… .…. , který informoval přítomné o záměru otevřít v obci malou
servisní provozovnu a požádal o svolení k instalaci označníků.
Usnesení č. 11/8: Zastupitelstvo obce Šebetov souhlasí s umístěním informačních směrovek na
označníky a sloup v majetku Obce Šebetov pro majitele cykloservisu pana ……. ……, trvalým
bydlištěm Šebetov ….
Hlasování č. 11: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
V bodě Různé bylo dále diskutováno a jednáno:
- nasvětlení bodu komunikace pod Kopcem, oprava polní cesty, příprava parku, předkladatelství
návrhu rozpočtu
- dotaz na stav podání dotační žádosti na místní komunikaci
- dále bylo diskutováno k záležitostem stavby chodníků a úprav hlavní křižovatky.
Z diskuze již nevzniknul další návrh usnesení.
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Bod č. 10 – Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov
v 19:45 hodin a poděkoval všem za účast.
Zapsal Zdeněk Čížek dne: 31. prosince 2020.

Ověřovatelé zápisu:

___________________
Ivanka Hachlerová

________________
Daniel Lizna

Starosta:
podepsal
Zdeněk Digitálně
Zdeněk Čížek
Datum: 2020.12.31
Čížek 16:33:25 +01'00'
__________________

Zdeněk Čížek
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