Zápis a usnesení č. 4/2022
z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 19. září 2022
v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hodin.
Bod č. 1 - Technický bod
Starosta Zdeněk Čížek zahájil zasedání č. 4/2022 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. 4/2022. Navrženi byli pan Ing. Tomáš Axman a 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. 4/2022 pana Leoše Dosedlu, za ověřovatele zápisu schvaluje Ing. Tomáš Axman
a Ondřej Krejčíř.
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) Technický bod
2) Dohoda o vypořádání podílového spoluvlastnictví
3) Věcné břemeno ve prospěch společnosti EG.D, a.s.
4) Prodeje pozemků
5) Rekonstrukce v MŠ, práce nad rámec SOD a návrh Dodatku ke smlouvě
6) Rozpočtové opatření obce
7) Různé
8) Závěr
Hlasování č. 2: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
Bod č. 2 – Dohoda o vypořádání podílového spoluvlastnictví
Byl předložen geometrický plán s návrhem dohody na vypořádání ideálního vlastnického podílu
obce a soukromé vlastnice.
Usnesení č. 3/4: Zastupitelstvo obce Šebetov neschvaluje Dohodu o vypořádání podílového
spoluvlastnictví mezi obcí Šebetov a vlastnicí paní XXX.
Hlasování č. 3: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
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Bod č. 3 – Věcné břemeno ve prospěch společnosti E.GD a.s.
Starosta seznámil s žádostmi o zasmluvnění věcných břemen.
Usnesení č. 4/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy č.: PR001030074487/002-ENGB o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
EG.D, a.s.
Hlasování č. 4: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
Usnesení č. 5/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje uzavření Smlouvy č.: PR014330059285/001-ADS o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti EG.D, a.s.
Hlasování č. 5: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
Bod č. 4 – Prodeje pozemků
Starosta seznámil přítomné s žádostmi o prodeje pozemků, které byly zkontrolovány, prověřeny
a následně vyvěšeny formou záměru na úřední desce.
Usnesení č. 6/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje odprodej parcely 1335/8, k.ú. Šebetov,
o výměře 115 m2 za cenu 50 Kč/m2 pro manžele XXX, 679 35 Šebetov č.p. XXX.
20-2022
Hlasování č. 6: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení č. 7/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje odprodej parcely 20/14 o výměře 224 m2
a parcely 20/13 o výměře 76 m2, vše k.ú. Šebetov, za cenu 50 Kč/m2 pro paní XXX, 679 35
Šebetov XXX.
21-2022
Hlasování č. 7: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0

Bod č. 5 – Rekonstrukce v MŠ, práce nad rámec SOD a návrh Dodatku ke smlouvě
Starosta spolu s ředitelkou MŠ a zástupcem stavební firmy informoval o provedených pracích
v rámci dotované rekonstrukce v přízemí MŠ.
Usnesení č. 8/4: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.7.2022, který stanovuje
celkovou hodnotu díla v MŠ na 1.736.024,49 Kč.
Hlasování č. 8: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
Bod č. 6 – Rozpočtové opatření
Starosta seznámil s RO č. 4/2022 na vědomí a návrhem RO č. 5/2022 ke schválení.
Usnesení č. 9/4: Zastupitelstvo obce Šebetov schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2022.
Hlasování č. 9: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0
Bod č. 7 – Různé
Starosta předložil Smlouvu o zřízení služebnosti na přeložku telekomunikačního vedení pro
společnost CETIN v odstavném pruhu naproti základní škole.
Usnesení č. 10/4: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti se společností CETIN na umístění
a provozování komunikačního vedení v prostoru odstavného pruhu naproti Základní škole
Šebetov.
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Hlasování č. 10: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
Dále byla předložena žádost pana XXX, Šebetov XXX o dotaci na fasádu v rámci rekonstrukce
pláště bytové jednotky.
Usnesení č. 11/4: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Šebetov
stavebníkovi panu XXX, 679 35 Šebetov XXX, ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování č. 11: pro – 7 proti – 0 zdržel se – 0.
Starosta seznámil s Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo s firmou VS-build, s.r.o. Želešice, která je
doúčtováním všech nákladů stavby úprav hlavní křižovatky a stavby chodníků. Byly vzneseny dotazy
na některé položky v rozpočtu víceprací a k financování terénních úprav. Byla dohodnuta schůzka
s dozorem a zástupcem firmy.

Projednána byla žádost pana XXX o výjimku z rušení nočního klidu z 1.10.2022 na 2.10.2022.
ZO nesouhlasilo poskytovat výjimku z rušení nočního klidu na soukromé oslavy.
Bod č. 8 – Závěr
Starosta na závěr poděkoval přítomným členům Zastupitelstva obce za odvedenou práci
v končícím funkčním období a ukončil po projednání všech bodů programu zasedání
Zastupitelstva obce Šebetov v 19:18 hodin a poděkoval všem za účast.
Zapsal Leoš Dosedla dne 27. září 2022.
Ověřovatelé zápisu:

__________________
Ing. Tomáš Axman

__________________
Ondřej Krejčíř
Starosta:
podepsal
Zdeněk Digitálně
Zdeněk Čížek
Datum: 2022.10.05
Čížek
14:44:52 +02'00'
__________________

Zdeněk Čížek
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