Zápis a usnesení č. 1/2021
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 17. března 2021
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Místostarosta Leoš Dosedla zahájil zasedání č. 1/2021 Zastupitelstva obce Šebetov (dále jen
„ZO“) v 17:00 hodin a všechny přivítal.
Technický bod
Místostarosta 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 5 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni, omluveni, nepřítomni:
Hachlerová.

Omluven starosta Zdeněk Čížek a zastupitelka Ivanka

Občané a hosté: dle prezenční listiny
Místostarosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen
k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Zapisovatelem byl navržen Leoš Dosedla.
Místostarosta vyzval zastupitele, aby byly podány návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu
zasedání zastupitelstva obce č. 1/2021. Navrženi byli Ing. Milan Rosenberg a Ondřej Krejčíř,
kteří vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/1:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva
obce Šebetov č. 1/2021 Leoše Dosedlu, za ověřovatele zápisu schvaluje Ing. Milana Rosenberga
a Ondřeje Krejčíře.
Hlasování č. 1: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Místostarosta obce představil program schůze dle oznámení na úředních deskách.
Usnesení č. 2/1:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva obce Šebetov:
1) Technický bod
2) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
3) Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce a.s.
4) Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce a.s.
5) Inventarizační zpráva za rok 2020 a návrh na vyřazení majetku
6) Aktualizace výše cestovních náhrad
7) Záměr podání dotačních žádostí
8) Aktualizace Plánu obnovy vesnice
9) Odpuštění nájmu a úhrad z nebytových prostor
10) Domluva na barevné podobě pláště hasičské zbrojnice
11) Rozpočtové opatření
12) Různé
13) Závěr
Hlasování č. 2: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
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Bod č. 2 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
Společnost CETIN a.s. předložila záměr umístit na pozemcích parc. č. 3652, 772/3, 772/2
podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně příslušenství, NN přípojky
a rozvaděče a návrh smlouvy o smlouvě budoucí k projednání v orgánech obce.
Usnesení č. 3/1: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a.s.
Hlasování č. 3: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 3 – Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce a.s.
Místostarosta předložil žádost o schválení smlouvy na uzavření věcného břemene týkající se již
dříve provedených kabelizací rozvodů NN, Urbánek.
Usnesení č. 4/1: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. PV-014330055118/001 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce a.s., v rámci stavby
„Šebetov, přípojka NN, Urbánek“.
Hlasování č. 4: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 4 – Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce a.s.
Místostarosta předložil žádost o schválení smlouvy na uzavření věcného břemene týkající se již
dříve provedených kabelizací rozvodů NN, Blaha.
Usnesení č. 5/1: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. PV-014330055125/001 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce a.s., v rámci stavby
„Šebetov, přípojka NN, Blaha“.
Hlasování č. 5: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0

Bod č. 5 – Inventarizační zpráva za rok 2020 a návrh na vyřazení
ZO se seznámilo s inventarizační zprávou za rok 2020 a s návrhem na vyřazení majetku.
Usnesení č. 6/1: ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2020 včetně vyřazení majetku dle
předloženého návrhu.
Hlasování č. 6: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0

Bod č. 6 – Aktualizace výše cestovních náhrad
Místostarosta upozornil na nutnost aktualizovat sazby ve Směrnici pro poskytování a účtování
cestovních náhrad.
Od 1. ledna 2021 je stravné nastaveno v limitech:
- 91 až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
- 138 až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
- 217 až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Současné stravné máme v hodnotách: 87/131/206 Kč.
Usnesení č. 7/1: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje s platností od 1. dubna 2021 úpravu
sazeb cestovních náhrad ve Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad obce
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Šebetov. Tuzemské stravné 5 až 12 hodin nově ve výši 100 Kč, 12 až 18 hodin nově ve výši
150 Kč, více než 18 hodin nově ve výši 240 Kč.
Hlasování č. 7: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 7 – Záměr podání dotačních žádostí
V nejbližších dnech se očekává vyhlášení významné dotační příležitosti z Národního dotačního
programu MF. V případě získání dotací bude možnost čerpat minimálně 70 % způsobilých
nákladů. Starosta navrhuje podat žádosti na provedení úprav v Mateřské škole Šebetov /zateplení
pláště budovy a vnitřní stavební úpravy/ a stavbu místní komunikace v rámci prostranství kolem
Obecního úřadu k objektu sběrného dvora s napojením na stávající státní komunikaci
Usnesení č. 8/1: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje investiční záměr „Rekonstrukce školní
budovy MŠ v obci Šebetov“ a podání žádosti o dotaci do výzvy Ministerstva financí zaměřené
na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství.
Hlasování č. 8: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 9/1: Zastupitelstvo obce Šebetov souhlasí s podáním dotační žádosti z Národního
programu Ministerstva financí na záměr stavby místní komunikace v rámci prostranství kolem
Obecního úřadu k objektu sběrného dvora s napojením na stávající státní komunikaci.
Hlasování č. 9: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 8 – Aktualizace Plánu obnovy vesnice
Vzhledem k dotačním příležitostem navrhnul starosta aktualizovat Program obnovy vesnice
Šebetov.
Usnesení č. 10/1: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje aktualizaci Programu obnovy vesnice
– doplnění o evidenční list č. 34 – Úpravy v Mateřské škole,
– doplnění o evidenční list č. 35 – Místní komunikace prostoru kolem OÚ ke sběrně odpadů.
Hlasování č. 10: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 9 – Odpuštění nájmu a úhrad z nebytových prostor
Vzhledem k mimořádným událostem a opatřením vlády se členové Zastupitelstva obce
domlouvali na opatřeních ke zmírnění následků omezení podnikání a služeb.
Návrh – odpuštění nájmů od 01.10.2020 do 31.03.2021 nájmů prodejny Domácí potřeby, Studio
Pulli, s.r.o. a Krčmě na koupáku.
Dále se ZO dohodlo na odpuštění části faktury za energie v provozovně Studia Pulli z důvodu
nutnosti vytápění i přes nařízené uzavření provozovny ve výši 20 000 Kč a na odpuštění platby
z jističe za rezervovaný příkon v Krčmě na koupáku za období od 1.10.2020 do 31.3.2021.
Usnesení č. 11/1:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje odpuštění nájmů od 01.10.2020 do 31.03.2021 nájmů
prodejny Domácí potřeby, Studio Pulli, s.r.o. a Krčmě na koupáku, vše v obci Šebetov. Dále ZO
schvaluje odpuštění části faktury za energie v provozovně Studia Pulli s.r.o. ve výši 20 000 Kč
a na odpuštění platby z jističe za rezervovaný příkon v Krčmě na koupáku za období od
1.10.2020 do 31.3.2021.
Hlasování č. 11: pro – 4 proti – 0 zdržel se – 1

Strana 3 (celkem 5)

Zápis a usnesení č. 1/2021
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 17. března 2021
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 10 – Domluva na barevné podobě pláště hasičské zbrojnice
ZO bylo seznámeno s barevnými variantami podoby pláště a výplní na budově hasičské
zbrojnice. ZO vybralo barevné provedení okenních a dveřních výplní v provedení dle Alternativy
3, tedy v barevném provedení tmavě šedá RAL 7043. Výběr konečné podoby opláštění bude
projednán později.
Usnesení č. 12/1: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje u stavby zateplení hasičské zbrojnice
použít okenní a dveřní výplně v barevném provedení dle Alternativy 3, tedy v barevném
provedení tmavě šedá RAL 7043.
Hlasování č. 12: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 11 – Rozpočtové opatření
Místostarosta předložil ZO rozpočtová opatření č. 9/2020, 01/2021, 02/2021. Zastupitelstvo obce
Šebetov vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2020 a Rozpočtové opatření č. 01/2021
a schvaluje Rozpočtové opatření č. 02/2021.
Usnesení č. 13/1: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtové opatření č. 02/2021.
Hlasování č. 13: pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 12 – Různé
Místostarosta seznámil přítomné zastupitele s nutností prodloužení platnosti nájemních smluv
v bytovém domu č.p. 246 a u jednoho bytu v horním patře budovy Obecního úřadu. Bylo
dohodnuto projednání odložit na příští jednání ZO.
Místostarosta seznámil přítomné zastupitele s nutností dokončení inventur v prostorách Krčmy
na koupáku a dořešení pohledávky z důvodu špatné komunikace s nájemcem. ZO pověřuje
místostarostu k zaslání výzvy nájemci k úhradě pohledávky do konce měsíce března 2021.
Pokud nebude pohledávka včas uhrazena, bude oznámen záměr k pronájmu těchto nebytových
prostor a ukončena stávající nájemní smlouva.
Přítomnými hosty bylo vzneseno několik dotazů:
-

ohledně možnosti přidání odpadkových košů po návsi a v areálu MŠ.
ohledně konečné podoby budovy hasičské zbrojnice.

Pan Habala požádal Zastupitelstvo obce o vykácení několika dřevin /keřů/ v části obce Kopec
z důvodu přístupu na soukromý pozemek. ZO nemá námitek a souhlasí.
Bod č. 13 – Závěr
Místostarosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce
Šebetov v 18:55 hodin a poděkoval všem za účast.

Zapsal Leoš Dosedla dne: 22. března 2021.
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Ověřovatelé zápisu:

___________________
Ing. Milan Rosenberg

________________
Ondřej Krejčíř
Místostarosta:

__________________
Leoš Dosedla

Zdeněk
Čížek
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