
ZÁPIS 
 ze zasedání Zastupitelstva obce Šebestěnice,  

konaného dne 26.3.2018 
 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod., starostka Alena Havlová přivítala členy 
zastupitelstva obce Šebestěnice. 
Dnešní Zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné dle § 91 a § 93 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích. 
 
Přítomni: Alena Havlová, Miroslav Mládek, Hana Zítková DiS, Karel Klovrza, Mgr. Cempírková 
Miroslava 
Omluveni:  
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Cempírková Miroslava, Klovrza Karel 
 
Program: 1) Schválení programu zasedání 
                  2) Určení ověřovatelů zápisu 
                  3) Kontrola zápisu zasedání z 19.2.2018 
                  4) Návrh závěrečného účtu za rok 2017 
                   5) Projednání účetní závěrky za rok 2017 
                   6) Rozpočtové opatření č. 2 
                   7) Zaměření a vytyčení pozemků po pozemkových úpravách 
                   8) Schválení firmy na opravu kaple v Šebestěnicích 
                   9) Různé – hasiči – uniformy, zasazení lípy, přísp. na oslavy, linka bezpečí, vlajka 
         
Poměr hlasování bude zapsán v pořadí:  pro – zdržel se – proti 
 
1) Schválení  programu  zasedání ze dne 26.3.2018 
Usnesení č.  15/2018 – OZ jednohlasně schvaluje program zasedání ze dne 26.3.2018 
5-0-0 
 
2) Obecní zastupitelstvo určuje jednohlasně jako ověřovatele zápisu paní Mgr. Mir. 
Cempírkovou a pana Klovrzu Karla 
Usnesení č. 16/2018 - OZ Šebestěnice jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu paní Mgr. 
Miroslavu Cempírkovou a pana Klovrzu Karla 
5-0-0 
 
3) Obecní zastupitelstvo provedlo kontrolu zápisu ze zasedání z 19.2.2018 
Usnesení č. 17/2018 – OZ Šebestěnice jednohlasně schvaluje  zápis zastupitelstva ze dne  
19.2.2018 
5-0-0 
 
 4) Zastupitelstvo obce  projednalo návrh závěrečného účtu za rok 2017, který byl vyvěšen 
10.3.2018 
Usnesení č. 18/2018 – Zastupitelstvo obce Šebestěnice jednohlasně schvaluje závěrečný 
účet obce Šebestěnice za rok 2017 s výrokem „bez výhrad“ 
5-0-0 
 



5) Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku za rok 2017, která byla vyvěšena 10.3.2018 
Usnesení č. 19/2018 – Zastupitelstvo obce Šebestěnice jednohlasně schvaluje účetní 
závěrku obce Šebestěnice za rok 2017 
5-0-0 
 
6) Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 2 
Usnesení č. 20/2018 – OZ Šebestěnice jednohlasně schvaluje rozpočtové opatření číslo 2 ve 
výši 21.602,00 Kč 
5-0-0 
 
 7) Zastupitelstvo obce projednalo zaměření a vytyčení pozemků po pozemkových úpravách 
OZ pověřilo paní starostku k jednání s Ing. Svobodovou k jednání ohledně zaměření 
obecních cest a rybníka  
5-0-0 
 
8)  Zastupitelstvo obce schvaluje firmu na opravu kaple v Šebestěnicích. Výběrová komise 
navrhla firmu pana Ing. Vl. Merenuse k provedení opravy kaple v Šebestěnicích. Jehož 
nabídka byla finančně nejvýhodnější. 
Usnesení č. 21/2018 – OZ Šebestěnice jednohlasně schvaluje firmu pana Ing. Vl. Merenuse 
k provedení opravy kaple v Šebestěnicích. 
5-0-0 
 
9) Různé – hasiči (nákup uniforem), příspěvek na oslavy SDH, zasazení 5ks lip, zhotovení 
znaku a vlajky obce 
Usnesení č. 22/2018 – OZ Šebestěnice jednohlasně schvaluje zakoupení slavnostních 
uniforem členům SDH Šebestěnice. 
Usnesení č. 23/2018 – OZ Šebestěnice jednohlasně schvaluje příspěvek 10000 Kč na oslavy 
120. výročí založení SDH Šebestěnice. 
Usnesní č. 24/2018 – OZ Šebestěnice jednohlasně schvaluje to, že pokud Parlament ČR 
schválí návrh obecního znaku a vlajky, starostka může poslat objednávku na zhotovení 
znaku a vlajky 
 
 
 
Starostka poděkovala všem přítomným za účast a v 19:00 hodin ukončila zasedání 
zastupitelstva. 
 
Zapisovatelka: Hana Zítková  
 
Ověřovatelé:  Mgr. Mir.Cempírková 
                          Karel Klovrza 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alena Havlová 


