Zápis a usnesení č. 3/2022
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 29. června 2022
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 3/2022 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 místostarosta Leoš Dosedla.
Starosta vyzval zastupitele, aby byly podány návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání
zastupitelstva obce č. 3/2022. Navrženi byli paní Ivanka Hachlerová a Ing. Milan Rosenberg, kteří
vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/3:
Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje za zapisovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva
obce Šebetov č. 3/2022 pana Leoše Dosedlu, za ověřovatele zápisu schvaluje Ivanku Hachlerovou
a Ing. Milana Rosenberga.
Hlasování č. 1: pro – 7 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 2021
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 2022/2023
9) Inventarizační zpráva za rok 2021 a návrh na vyřazení majetku
10) Prodeje pozemků
11) Věcná břemena
12) Cenový průzkum na zhotovitele ÚP, návrh smlouvy o dílo
13) Příslib dotací z JMK a MMR
14) Rozpočtové opatření obce
15) Různé
16) Závěr
Hlasování č. 2: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
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Bod č. 2 – Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021
Účetní stručně seznámila s hlavními ukazateli loňského rozpočtu a požádala členy ZO
o schválení závěrečného účtu obce za rok 2021.
Usnesení č. 3/3: Zastupitelstvo obce Šebetov uděluje souhlas s celoročním hospodařením roku
2021.
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 2021.
Usnesení č. 4/3: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2021 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 2021.
Usnesení č. 5/3: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2021 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 2021.
Usnesení č. 6/3: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2021 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 2021 ve výši 54.063,91 Kč, kdy
navrhuje paní ředitelka do rezervního fondu převést částku 44.063,91 Kč, do fondu odměn
/mzdových prostředků/ částku 10.000,- Kč.
Usnesení č. 7/3: ZO schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku MŠ roku 2021 ve výši
54.063,91 Kč, do rezervního fondu převádí 44.063,91 Kč a částku 10.000,- 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 2021 byl ve výši 25.201,18 Kč.
Do rezervního fondu navrhuje ředitel ZŠ převést částku 15.201,18 Kč, do fondu odměn /mzdových
prostředků/ částku 10.000,- Kč.
Usnesení č. 8/3: ZO schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku ZŠ roku 2021 ve výši
25.201,18 Kč, do rezervního fondu převádí 15.201,18 Kč, do fondu odměn /mzdových prostředků/
převádí částku 10.000,- 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 2022/2023
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 17 žáků, stejně jako v tomto školním roce.
Usnesení č. 9/3: ZO uděluje výjimku z počtu žáků v Základní škole Šebetov pro školní rok
2022/2023.
Hlasování č. 9: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
Bod č. 9 - Inventarizační zpráva za rok 2021 a návrh na vyřazení majetku
ZO se seznámilo s inventarizační zprávou za rok 2021 a s návrhem na vyřazení majetku. Bylo
odpovídáno na dotazy.
Usnesení č. 10/3: ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2021 včetně vyřazení majetku dle
předloženého návrhu.
Hlasování č. 10: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 10 – Prodeje pozemků
Starosta seznámil přítomné s novými předloženými geometrickými plány, které umožňují dořešit
předjednané prodeje pozemků ze schůze 1/2022.
Usnesení č. 11/3: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje odprodej parcely 3141/10, k.ú. Šebetov,
o výměře 35 m2 za cenu 50 Kč/m2 pro xxx.
16-2022
Hlasování č. 11: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 12/3: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje odprodej parcely 3437/2, k.ú. Šebetov,
o výměře 207 m2 za cenu 200 Kč/m2 pro Metaliko industry, s.r.o., Boskovická 251, 798 48
Protivanov.
4-2022
Hlasování č. 12: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 13/3: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje odprodej parcely 3567/2 o výměře 264
m2, parcely 3832 o výměře 91 m2, parcely 310 o výměře 93 m2 a parcely 3568 o výměře 46 m2,
vše k.ú. Šebetov, za cenu 200 Kč/m2 pro Pavel Růžička, 679 34 Knínice č.p. 4.
3-2022
Hlasování č. 13: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 11 – Věcná břemena
Starosta seznámil s žádostmi o zasmluvnění věcných břemen.
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Usnesení č. 14/3: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy č.: PR001030074778/001-ENGB o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
EG.D, a.s.
Hlasování č. 14: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 15/3: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy č.: PR001030069476/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch
společnosti EG.D, a.s.
Hlasování č. 15: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 16/3: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy č.: PR001030069281/005-ENGB o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
EG.D, a.s.
Hlasování č. 16: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 12 – Cenový průzkum na zhotovitele ÚP, návrh smlouvy o dílo
Starosta seznámil s výsledkem cenového průzkumu trhu na zakázku Územní plán Šebetov. Ve
spolupráci s odborem územního plánování MěÚ Boskovice bylo osloveno pět subjektů. Nabídku
předložil pouze jeden subjekt, ostatní se omluvili pro pracovní vytíženost.
Usnesení č. 17/3: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zakázku
Územní plán Šebetov s Ing. arch. Ivo Motl, Zámečnická 492/2, 779 00 Olomouc.
Hlasování č. 17: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 13 – Příslib dotací z JMK a MMR
Starosta seznámil s příslibem dotace z MR na stavební úpravy v MŠ a návrhem smlouvy na
čerpání dotace z JMK na opravy v KD.
Usnesení č. 18/3: Zastupitelstvo obce Šebetov přijímá dotaci z programu Podpora rozvoje
venkova JMK pro rok 2022 ve výši 250 tis. Kč a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu JMK č. JMK076526/22/ORR.
Hlasování č. 18: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 19/3: Zastupitelstvo obce Šebetov přijímá dotaci z programu MMR Podpora obnovy
a rozvoje venkova pro rok 2022 ve výši 1.112.320,- Kč a pověřuje starostu obce a ředitelku MŠ
učiněním všech nezbytných kroků pro zdárné čerpání dotace a realizaci prací.
Hlasování č. 19: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 14 – Rozpočtové opatření
Starosta seznámil s návrhem RO č. 3/2022 ke schválení.
Usnesení č. 20/3: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2022.
Hlasování č. 20: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 15 – Různé
V bodu Různé bylo dále diskutováno:
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-

upozornění na neutěšený stav cesty na Kopci u zahrádkářské kolonie a nad domem pana
Tupého, bude jednáno s Lesy ČR,
domluva na vyklizení plochy kolem kontejnerů,
posunutí pomníku u zbrojnice,
zveřejnění vyhlášky o nočním klidu,
termín stavby MK kolem OÚ a sběrny odpadů,
sdělení k nutnosti výměny nevyhovujícího kotle, vyvložkování komínu a vybetonování
podlahové plochy

Bod č. 16 – Závěr
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šebetov
v 19:28 hodin a poděkoval všem za účast.
Zapsal Leoš Dosedla dne 8. července 2022.
Ověřovatelé zápisu:

__________________
Ivanka Hachlerová

__________________
Ing. Milan Rosenberg
Starosta:
Digitálně podepsal
Zdeněk
Zdeněk Čížek
Datum: 2022.07.12
Čížek
17:24:53 +02'00'
__________________

Zdeněk Čížek
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