Zápis a usnesení č. 4/2021
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 27. září 2021
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 4/2021 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. 4/2021. Navrženi byli Ing. Tomáš Axman a pan Ondřej Krejčíř, kteří
vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/4:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva
obce Šebetov č. 4/2021 Leoše Dosedlu, za ověřovatele zápisu schvaluje Ing. Tomáše Axmana
a pana Ondřeje Krejčíře.
Hlasování č. 1: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
Starosta obce představil program schůze dle oznámení na úředních deskách.
Usnesení č. 2/4:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva obce Šebetov:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Technický bod
Navýšení počtu pracovníků OÚ o jednoho zaměstnance na údržbu prostranství
Pronájem nebytových prostor ordinace gynekologie na zdravotním středisku
Nabídka výpovědi nájmu Krčmy
Dotační příležitost
Rozpočtové opatření
Odpadová vyhláška
Plán rozvoje sportu
Příspěvek na fasádní barvu
Různé
Závěr

Hlasování č. 2: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
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Bod č. 2 – Navýšení počtu pracovníků OÚ o jednoho zaměstnance na údržbu prostranství
Starosta seznámil přítomné s možností navýšení počtu pracovníků obecního úřadu o jednoho
zaměstnance na údržbu prostranství v obci. Vzhledem k množství práce a v poslední době
i nedostatku brigádníků ZO souhlasí s navýšením.
Usnesení č. 3/4: Zastupitelstvo obce Šebetov stanovuje celkový počet zaměstnanců Obecního
úřadu Šebetov celkem na 4 od 1. 10. 2021
/účetní, veřejný opatrovník a dva pracovníci na údržbu obce a veřejné zeleně/.
Hlasování č. 3: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
Bod č. 3 – Pronájem nebytových prostor ordinace gynekologie na zdravotním středisku
Paní Pulcová Jiřina projevila zájem o pronajmutí prostor bývalé gynekologie na zdravotním
středisku, do těchto prostor chce přestěhovat provozovnu kadeřnictví. Starosta provedl průzkum
těchto prostor a seznámil ZO s nejnutnějšími opravami /úprava elektroinstalace, výměna
vodovodních baterií a výměna podlahových krytin/. Tyto nezbytné opravy budou provedeny na
náklady obce.
Usnesení č. 4/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové
prostory bývalé gynekologické ordinace v budově zdravotního střediska v Šebetově, č.p. 117,
pro Studio PULLI, Šebetov 108, IČ: 05928001 s předpokládaným zahájením pronájmu od
1. 1. 2022.
Hlasování č. 4: pro – 6 proti – 0 zdržel se – 1.
Bod č. 4 – Nabídka výpovědi nájmu Krčmy
Nájemkyně Krčmy z důvodu minimální návštěvnosti podala výpověď z těchto prostor
k 30. 9. 2021. ZO bere na vědomí.
Bod č. 5 – Dotační příležitost
Starosta informoval o významné dotační příležitosti, která by mohla být využita ve prospěch
Mateřské školy, kde je potřeba zprovoznit odsávání par z prostor kuchyně, zrekonstruovat
sociální zařízení pro personál a opláštit budovu. Dotační výzva bude vyhlášena v nejbližších
dnech.
Usnesení č. 5/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje podání žádosti o dotaci k projektu
s názvem Rekonstrukce Mateřské školy do Programu obnovy rozvoje a venkova, dotační titul
117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, vyhlášeného v rámci Ministerstva pro
místní rozvoj. Současně schvaluje financování nákladů spojených s touto akcí.
Hlasování č. 5: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
Bod č. 6 – Rozpočtové opatření
ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2021.
Usnesení č. 6/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2021.
Hlasování č. 6: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
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Bod č. 7 – Odpadová vyhláška
Vzhledem ke změnám legislativy je nutno přijmout novou odpadovou vyhlášku, která musí být
ve znění doporučeného vzoru a do konce roku ji odeslat k posouzení na Ministerstvo vnitra.
Starosta současně upozornil, že stávající výše poplatku se nezměnila již čtyři roky. Náklady na
odpadové hospodářství například v loňském roce činily 726 Kč na občana a rok. Ke zvýšení
poplatku chtějí přistupovat i okolní obce. Výše poplatku je součástí odpadové vyhlášky obce, po
delší diskuzi se členové ZO shodli na částce 600 Kč na osobu a rok, s platností od 1. 1. 2022.
Usnesení č. 7/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Hlasování č. 7: pro – proti – 0 zdržel se – 0.
Bod č. 8 – Plán rozvoje sportu
Starosta seznámil s návrhem Plánu rozvoje sportu, který je potřebný pro případ čerpání dotací
z prostředků MŠMT. ZO předložený Plán rozvoje sportu neschválilo, zhotovitel pan Ing. Dobeš
bude přizván ke konzultaci se zástupci obce a spolků, předložené návrhy a připomínky budou
zapracovány.
Bod č. 9 – Příspěvek na fasádní barvu
Byla obdržena žádost o příspěvek od pana Michala Dosedly a pana Rudolfa Formánka, kteří
provedli stavební úpravy fasád svých domů. Dle pravidel je přispíváno do výše ¼ prokázaných
nákladů, maximálně 5.000,- Kč.
Usnesení č. 8/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje poskytnutí individuální dotaci z rozpočtu
obce Šebetov na fasádní barvu v rámci rekonstrukce RD č.p. 172 pro pana Michala Dosedlu,
bytem Šebetov 171, ve výši 4.800,- Kč.
Hlasování č. 8: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
Usnesení č. 9/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje poskytnutí individuální dotaci z rozpočtu
obce Šebetov na fasádní barvu v rámci rekonstrukce RD č.p. 138 pro pana Rudolfa Formánka,
bytem Šebetov 138, ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování č. 9: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
Bod č. 10 – Různé
Starosta informoval o získání příslibu významné dotace ve výši 3.167.204,- Kč na stavbu místní
komunikace od sběrny odpadů kolem OÚ. V zájmu získání dotace bylo provedeno oslovení
sedmi firem, v nabídkovém řízení byla nejnižší cenová nabídka od firmy SWIETELSKY
v hodnotě 3.590.714,65 Kč. V den schůze byla obdržena k podpisu smlouva o dílo. Veškerá
administrace podkladů pro vydání Rozhodnutí o přidělení dotace musí být provedena do konce
měsíce září 2021. Smlouva byla předložena k okamžitému projednání na schůzi ZO. Člen ZO
Ing. Tomáš Axman namítnul, že nebyla uskutečněna přislíbená schůzka, na které bude
konzultována projektová dokumentace a řešeny podrobnosti provedení této cesty. Starosta
odpověděl, že realizace stavby se předpokládá nejdříve na jaře 2022. Pro informační schůzku
k projektu komunikace je nutná přítomnost projektanta, který byl pracovně zaneprázdněn a měl
zdravotní potíže. Po dohodě s projektantem schůzka proběhne v nejbližším možném termínu.
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Usnesení č. 10/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Smlouvu o dílo č. S22-033-0089
s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. Brno na stavební práce „Oprava místní komunikace
v úseku Obecní úřad Šebetov – sběrný dvůr“.
Hlasování č. 10: pro – 4 proti – 0 zdržel se – 3.
Dále bylo v bodu Různé projednáváno:
-

Možnost opravy povrchu cesty za budovou ZŠ
Rekonstrukce chodníku kolem prodejny COOP
Výhled pokračování úseků stavby, napojování na infrastrukturu
Záměr ukončení restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého do konce roku
Oplocení u Základní školy
Revize a údržba herních ploch
Úprava stání na kontejnery na Kopci
Oprava povrchů vjezdů po stavbě kanalizace na Návsi
Oprava zvonu na střeše zbrojnice
Možnost zvýšení poplatků za ukládání odpadů ve sběrně

Bod č. 11 – Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov
v 20:37 hodin a poděkoval všem za účast.
Zapsal Leoš Dosedla dne: 6. října 2021.

Ověřovatelé zápisu:

___________________
Ing. Tomáš Axman

________________
Ondřej Krejčíř
Starosta:
Digitálně podepsal
Zdeněk
Zdeněk Čížek
Datum: 2021.10.06
Čížek
17:17:44 +02'00'
__________________

Zdeněk Čížek
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