Zápis a usnesení č. 3/2021
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2021
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 3/2021 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 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
Přítomni, omluveni, nepřítomni: Dle prezenční listiny. Pozdější příchod oznámil člen ZO pan
Krejčíř.
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. 3/2021. Navrženi byli Ing. Milan Rosenberg a Daniel Lizna, kteří vyslovili
s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/3:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva
obce Šebetov č. 3/2021 Leoše Dosedlu, za ověřovatele zápisu schvaluje Ing. Milana Rosenberga
a Daniela Liznu.
Hlasování č. 1: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0.
Starosta obce představil program schůze dle oznámení na úředních deskách.
Usnesení č. 2/3:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva obce Šebetov:
1) Technický bod
2) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020
3) Schválení účetní závěrky obce
4) Schválení účetní závěrky MŠ
5) Schválení účetní závěrky ZŠ
6) Rozdělení hospodářského výsledku MŠ
7) Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ
8) Žádost o udělení výjimky z počtu žáků ZŠ pro školní rok 2021/2022
9) Rozpočtové opatření obce
10) Žádost o dočasný zábor obecního pozemku
11) Záměr společnosti Zásilkovna a návrh smlouvy s dodatkem
12) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene TS U nádraží
13) Smlouva o dílo na rekonstrukci kolny
14) Vyhláška o nočním klidu
15) Různé
16) Závěr
Hlasování č. 2: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0.
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Na zasedání ZO se dostavil člen ZO pan Ondřej Krejčíř.
Bod č. 2 – Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020
Účetní stručně seznámila s hlavními ukazateli loňského rozpočtu a požádala členy ZO
o schválení závěrečného účtu obce za rok 2020.
Usnesení č. 3/3: Zastupitelstvo obce Šebetov uděluje souhlas s celoročním hospodařením roku
2020 s výhradou bez zbytečného odkladu dokončit přezkum hospodaření obce auditorem.
Hlasování č. 3: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
Bod č. 3 – Schválení účetní závěrky obce
Starosta požádal o schválení účetní závěrky obce za rok 2020.
Usnesení č. 4/3: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2020 obce Šebetov. Zastupitelstvo obce
Šebetov nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu
s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.
Hlasování č. 4: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
Bod č. 4 – Schválení účetní závěrky MŠ
Starosta požádal o schválení účetní závěrky MŠ za rok 2020.
Usnesení č. 5/3: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2020 MŠ Šebetov. Zastupitelstvo obce
Šebetov nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu
s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.
Hlasování č. 5: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
Bod č. 5 – Schválení účetní závěrky ZŠ
Starosta požádal o schválení účetní závěrky ZŠ za rok 2020.
Usnesení č. 6/3: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2020 ZŠ Šebetov. Zastupitelstvo obce
Šebetov nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu
s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.
Hlasování č. 6: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
Bod č. 6 – Rozdělení hospodářského výsledku MŠ
MŠ v přiložené žádosti konstatuje hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 24.790,59 Kč, kdy
navrhuje paní ředitelka do rezervního fondu převést částku 19.790,59 Kč, do fondu odměn
/mzdových prostředků/ částku 5.000,- Kč.
Usnesení č. 7/3: ZO schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku MŠ roku 2020 ve
výši 24.790,59 Kč, do rezervního fondu převádí 19.790,59 Kč a částku 5.000,- Kč do fondu
odměn na mzdové náklady.
Hlasování č. 7: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
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Bod č. 7 – Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ
ZŠ v přiložené žádosti sděluje, že hospodářský výsledek za rok 2020 byl ve výši 152.747,31 Kč,
kdy se tak poprvé projevila reforma financování regionálního školství /škola měla v rozpočtu
nastaveny rezervy na případné dofinancování mzdových nákladů/. Do rezervního fondu navrhuje
ředitel ZŠ převést částku 76.747,31 Kč, do fondu odměn /mzdových prostředků/ částku 76.000,Kč.
Usnesení č. 8/3: ZO schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku ZŠ roku 2020 ve
výši 152.747,31 Kč, do rezervního fondu převádí 76.747,31 Kč, do fondu odměn /mzdových
prostředků/ převádí částku 76.000,- Kč.
Hlasování č. 8: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
Bod č. 8 – Žádost o udělení výjimky z počtu žáků ZŠ pro školní rok 2021/2022
Ředitel ZŠ Šebetov, pan Mgr. Petr Najbr požádal o udělení výjimky z počtu žáků, kdy očekává,
že v příštím školním roce bude k docházce zapsáno 18 žáků.
Usnesení č. 9/3: ZO uděluje výjimku z počtu žáků v Základní škole Šebetov pro školní rok
2021/2022.
Hlasování č. 9: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
Bod č. 9 – Rozpočtové opatření
Předloženo bylo rozpočtové opatření č. 5/2021.
Usnesení č. 10/3: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021.
Hlasování č. 10: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.

Bod č. 10 – Žádost o dočasný zábor obecního pozemku
Pan Daniel Lizna požádal ZO o dočasný zábor obecního pozemku za účelem umístění
plechového přístřešku.
Usnesení č. 11/3: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje dočasný zábor pozemku p.č. 3781
v k.ú. Šebetov, o velikosti cca 30 m2 panu Danielovi Liznovi, Šebetov 219, za odsouhlasených
podmínek ZO, tj. 1 Kč za m2 a měsíc.
Hlasování č. 11: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 1.
Bod č. 11 – Záměr společnosti Zásilkovna a návrh smlouvy s dodatkem
Po debatě na minulém zasedání byla předložená smlouva pro umístění balíkového boxu
rozšířena o dodatek, který ruší konkurenční výhodu v úseku 500 metrů.
Usnesení č. 12/3: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření předloženého návrhu smlouvy
a dodatku se společností Zásilkovna, pro umístění doručovacího boxu v prostranství
u zdravotního střediska.
Hlasování č. 12: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
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Bod č. 12 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene TS U nádraží
Společnost EG.D, a.s. /dříve E.ON/ připravuje výměnu trafostanice a přeložku vzdušného
nadzemního vedení v části od konce vesnice k železničnímu nádraží do zemního kabelu.
Opatření bude také znamenat odstranění veřejného osvětlení v této části mimo obec. Jeho
zachování na starých dřevěných sloupech a spoluinvestorství na přiložení napájecího kabelu by
bylo velice nákladné, proto ZO nepodporuje zachování osvětlení v této nevyužívané lokalitě.
Usnesení č. 13/3: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy č.: PR001040018314/001-ENGB o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch
společnosti EG.D, a.s.
Hlasování č. 13: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
Bod č. 13 – Smlouva o dílo na rekonstrukci kolny
V zámeckém parku je v havarijním stavu kolna na sportovní potřeby a zázemí. Vzhledem
k památkové ochraně a blízkosti objektu k sousední hranici je v rámci stavebního řízení jedinou
možností provést udržovací práce na obnově stávajícího stavu. V rámci cenového průzkumu byly
poptány tři firmy, které garantovaly dodržení realizačního termínu. Nabídku předložila firma
Tesařství Krátký, Cetkovice s cenou 264.000,- Kč. Druhou nabídku zaslala firma Tomáš Lajšner,
Úsobrno 81 s cenou 240.868,71 Kč. Třetí nabídku vypracovala firma Sruby Zouhar, Boskovice
s cenou 269.000,- Kč. Nabídky byly vypracovány na základě jednotné projektové dokumentace
investora. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. V nabídkách firem nebyly rozpočtovány
náklady na likvidaci stavebního materiálu z demolice původního objektu.
ZO z nabídek vybíralo dle dohodnutého kritéria znalosti práce a kvality odvedené práce těchto tří
firem.
Usnesení č. 14/3: Zastupitelstvo obce Šebetov v cenovém průzkumu na provedení obnovy kolny
v zámeckém parku vybralo k realizaci nabídku firmy Tomáš Lajšner, Úsobrno 81. Tato nabídka
byla vybrána vzhledem k vysoké kvalitě práce této firmy, která je ověřena z předchozích zakázek
pro Obec Šebetov v minulosti /střecha OÚ, hydroizolace střechy kiosku v Kapouňatech,
rekonstrukce střechy obecního domu č.p. 3, oprava části hydroizolace střechy kulturního domu/.
Hlasování č. 14: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
Usnesení č. 15/3: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření předložené smlouvy s firmou
Tomáš Lajšner, Úsobrno 81, na realizaci obnovy kolny v zámeckém parku.
Hlasování č. 15: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
Usnesení č. 16/3: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje v souvislosti s nutností provést obnovu
dřevěné kolny v zámeckém parku podání dotační žádosti z programu KABINA. Současně
schvaluje financování nákladů spojených s touto akcí.
Hlasování č. 16: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
Bod č. 14 – Vyhláška o nočním klidu

Usnesení č. 17/3: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021
o nočním klidu.
Hlasování č. 17: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.

Strana 4 (celkem 5)

Zápis a usnesení č. 3/2021
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2021
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 15 – Různé
Starosta seznámil s potřebou neprodleně uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
na opravu cisternového vozidla JSDH Šebetov CAS 8, které bylo poškozeno při výjezdu
k zásahu pádem stromu.
Usnesení č. 18/3: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK070949/21/OKH na opravu CAS 8.
Hlasování č. 18: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
Dále byl v bodu Různé projednán návrh člena ZO Ing. Rosenberga na možnost umístění
dopravního zrcadla na výjezdu z polní cesty na konci zástavby u trafostanice. Starosta prověří
možnosti.
Dále se diskutovalo:
-

Úprava zeleně v zámeckém parku
Oprava zdi za OÚ do parku
Prodloužení intervalu zvonění zvonu na střeše zbrojnice
Návrh přijmout vyhlášku omezující hluk zahradní techniky o nedělích a svátcích
Dotaz na prodloužení nového chodníku od ZŠ směrem k zbrojnici.

Bod č. 10 – Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov
v 18:58 hodin a poděkoval všem za účast.
Zapsal Leoš Dosedla dne: 7. července 2021.

Ověřovatelé zápisu:

___________________
Ing. Milan Rosenberg

________________
Daniel Lizna
Starosta:
Zdeněk Čížek

Digitálně podepsal
Zdeněk Čížek
Datum: 2021.07.09
13:19:27 +02'00'

__________________
Zdeněk Čížek
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