Zápis a usnesení č. 2/2021
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 2. června 2021
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 2/2021 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.
Přítomni, omluveni, nepřítomni: dle prezenční listiny.
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. 2/2021. Navrženi byli Ivanka Hachlerová a Ing. Tomáš Axman, kteří
vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/2:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva
obce Šebetov č. 2/2021 Leoše Dosedlu, za ověřovatele zápisu schvaluje Ivanku Hachlerovou
a Ing. Tomáše Axmana.
Hlasování č. 1: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Starosta obce představil program schůze dle oznámení na úředních deskách. Doplněn byl bod
Rozpočtová opatření.
Usnesení č. 2/2:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva obce Šebetov:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Technický bod
Pronájem nebytových prostor kiosku občerstvení v areálu koupaliště
Smlouva k vypořádání stavby místní komunikace do části Čtvrtě
Sdělení společnosti O2 k možnosti posílení signálu
Nabídka společnosti Zásilkovna
Informace o obnovení platnosti nájemních smluv v bytech obce
Nabídky na obnovení kolny v zámeckém parku
Rozpočtová opatření
Různé
Závěr

Hlasování č. 2: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 2 – Pronájem nebytových prostor kiosku občerstvení v areálu koupaliště
Záměr byl řádně vyvěšen, zájem projevili: Dana Grulichova a David Jedlička.
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Usnesení č. 3/2: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové
prostory kiosku drobného občerstvení, s povinností údržby travnatých ploch v horní části plochy
v areálu koupaliště, s paní Danou Grulichovou, s platností od 1. července 2021 na dobu
neurčitou a výpovědní lhůtou 1 měsíc.
Hlasování č. 3: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 3 – Smlouva k vypořádání stavby místní komunikace do části Čtvrtě
Firma pana Porče z Lysic provedla v roce 2018 nedopatřením v rámci oprav místních
komunikací také asfaltový povrch úseku cesty do části Čtvrtě. Byl vyhotoven kontrolní posudek
pro zjištění reálné výměry a kvality díla. Proběhlo také několik pracovních schůzek, na kterých
se dospělo ke kompromisu ceny díla.
Usnesení č. 4/2: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na stavbu
„Šebetov – napojení místní komunikace na místní část Čtvrtě“ s firmou Karel Porč s.r.o. Lysice.
Hlasování č. 4: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 4 – Sdělení společnosti O2 k možnosti posílení signálu
Společnost O2 nabídla možnost vybudování stanice pro posílení mobilního signálu v Šebetově
za značné finanční spoluúčasti obce ve výši 330 000,- Kč. Po krátké diskuzi tuto nabídku vzalo
ZO na vědomí a za těchto podmínek nemá zájem o vybudování stanice.

Bod č. 5 – Nabídka společnosti Zásilkovna
Firma Zásilkovna projevila zájem v obci Šebetov umístit samoobslužný výdejní box na zásilky.
Zastupitelstvo souhlasí s možností budoucího umístění tohoto boxu v obci, bude vyvěšen záměr
a smlouva bude projednána na příští schůzi.
Bod č. 6 – Informace o obnovení platnosti nájemních smluv v bytech obce
Starosta informoval ZO o obnovení nájemních smluv v bytovém domě č.p. 246 a jednoho bytu
v č.p. 108. Tento postup byl důsledně konzultován se Státním fondem rozvoje bydlení,
pracoviště Olomouc. ZO vzalo na vědomí.
Bod č. 7 – Nabídky na obnovení kolny v zámeckém parku
Byly předloženy cenové nabídky na udržovací práce v rámci oprav havarijního stavu kolny
v zámeckém parku. Po delší diskuzi bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 5/2: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje provedení obnovy kolny v zámeckém
parku.
Hlasování č. 5: pro – 3 proti – 0 zdržel se – 4. Usnesení nebylo přijato.
Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce ke svolání pracovní schůzky za účasti zástupců spolků
pro dojednání dalšího postupu v pátek 4. června se schůzkou na místě samém.
Bod č. 8 – Rozpočtová opatření
Starosta seznámil s již provedeným RO č. 3/2021, které zapojuje do rozpočtu obce kompenzační
bonus. Toto RO je pouze na vědomí. RO č. 4/2021 /v příloze zápisu/ je ke schválení.
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Usnesení č. 6/2: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2021.
Hlasování č. 6: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 9 – Různé
Starosta informoval o zájemci na pronájem nebytových prostor bývalé gynekologické ambulance
zdravotního střediska. Upozornil, že v ostatních obsazených prostorách v minulosti proběhly
obnovy stropního osvětlení, elektroinstalace /zásuvky a vypínač/ či podlahových krytin. Proto
navrhuje tyto nejnutnější obnovy provést i v tomto prostoru. Nebylo námitek.
Na schůzi se dostavil bývalý nájemce Krčmy pan Blaha, který chtěl navrhnout postup
vypořádání po předání Krčmy. Zastupitelstvo obce pana Blahy požádalo o doložení
vynaložených investic do těchto prostor. Bez tohoto prokazatelného doložení nákladů není
možné souhlasit ani jednat o případném vypořádání.
Dále bylo diskutováno o následujícím:
-

Provozní doba MŠ o prázdninách, možnost náhradního umístění dětí do MŠ Vanovice
Oprava plochy po složeném materiálu v části Kopec
Veřejné osvětlení v obci
Pořízení Územního plánu obce a vyvěšený dokument na úřední desce
Nalezení vhodné formy zveřejňování smutečních oznámení

Bod č. 10 – Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov
v 20:07 hodin a poděkoval všem za účast.

Zapsal Leoš Dosedla dne: 9. června 2021.

Ověřovatelé zápisu:

___________________
Ivanka Hachlerová

________________
Ing. Tomáš Axman
Starosta:
Zdeněk
Čížek

Digitálně podepsal
Zdeněk Čížek
Datum: 2021.06.14
15:13:44 +02'00'

__________________
Zdeněk Čížek
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