
ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Šebestěnice, 

konaného dne 18. 1. 2016

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hod., starostka Alena Havlová přivítala členy 
zastupitelstva obce Šebestěnice.
Dnešní zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné dle § 91 a § 93 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích.

Přítomni: Alena Havlová, Hana Zítková DiS, Mgr. Miroslava Cempírková
               Karel Klovrza
Omluveni: Miroslav Mládek

Ověřovatelé zápisu: Karel Klovrza,  Mgr. Miroslava Cempírková

Program: 1) Schválení programu zasedání
                  2) Určení ověřovatelů zápisu
                  3) Kontrola zápisu zasedání z 21.12.2015

      4) Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
                  5) Projednání pozemkové úpravy
                  6) Projednání žádosti o dotaci na chodník
                  7) Různé – revize, pohlednice
                  8) zrušení členství Plynofikace Ledečska
                  

Pozměňovací návrhy nebyly, program byl jednohlasně schválen.

Poměr hlasování bude zapsán v pořadí:       pro – zdržel se – proti.

1/  Obecní zastupitelstvo jednohlasně schvaluje program zasedání ze dne 18.1.2016.
Usnesení č.1/2016 – OZ Šebestěnice jednohlasně schvaluje program zasedání ze dne
18.1.2016
4 – 0 – 0

2/ Obecní zastupitelstvo určuje jednohlasně jako ověřovatele zápisu Karla Klovrzu a 
Miroslavu Cempírkovou.
Usnesení č. 2/2016 – OZ Šebestěnice schválilo ověřovatele zápisu p. Klovrzu
a p. Cempírkovou.
4 – 0 – 0

3/ Obecní zastupitelstvo jednohlasně souhlasí se zápisem ze zasedání zastupitelstva dne
    21.12.2015.
Usnesení č. 3/2016 – OZ Šebestěnice  jednohlasně schválilo zápis ze dne 21.12. 2015
4 – 0 – 0

4/  Obecní zastupitelstvo jednohlasně souhlasí s vyhláškou č. 2/2015 Obecně závazná 
vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 



odstraňování komunálních, bioodpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Šebestěnice
Usnesení č. 4/2016 – OZ Šebestěnice jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních, bioodpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
obce Šebestěnice
4 – 0 – 0

5/ Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s přípravou pozemkové úpravy – Plán společných 
zařízení.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

6/ Obecní zastupitelstvo jednohlasně schvaluje podání žádosti o dotaci na chodník podél 
silnice II/338.
Usnesení č. 5/2016 – Obecní zastupitelstvo obce Šebestěnice jednohlasně schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na akci „Šebestěnice“ 
– chodník podél sil. II/338“. Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje finanční 
prostředky z rozpočtu obce na spoluúčast na akci v minimální výši 5% z celkových 
uznatelných nákladů akce. Celkové uznatelné náklady akce činí 825 364 Kč. 
4 – 0 – 0 

7/ Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s plánem revizí. Obecní zastupitelstvo jednohlasně 
souhlasí s vyřazením pohlednic ze skladu zboží a použitím jich jako reklamních materiálů. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

8/ Zastupitelstvo obce projednalo ukončení členství ve svazku Plynofikace Ledečska.
Usnesení č. 6/2016 – Obecní zastupitelstvo jednohlasně schvaluje ukončení členství ve 
svazku Plynofikace Ledečska. 
4 – 0 – 0 

Starostka poděkovala všem přítomným za účast a v 19.30 hodin ukončila zasedání 
zastupitelstva.

Zapisovatel:   Hana Zítková, DiS

Ověřovatelé:  Klovrza Karel

                         Mgr. Miroslava Cempírková
                                                                                           

                                                                                                 Alena Havlová 
                                                                                                  starostka obce




