ZÁPIS . 9/2009
ze zasedání

Zastupitelstva obce Šaratice
dne 29. zá í 2009

P ítomní:

Horá ek, Kalouda M.,Kalouda K.,Kaloudová, Kone ný, Kropá ek, Ku era, Málek,
Pitrová,P erovský, Robeš, St ítecký,
Nep ítomen:
Holoubek, Drabálek,Válek
Zapisovatel :
Kalouda M.
Ov ovatel zápisu: St ítecký, Robeš
Místo a as konání: Ob adní sí OÚ Šaratice, v 19.00 hod

1 Zahájení, Schválení programu jednání, zapisovatele, ov ovatel

Starosta K.Kalouda zahájil zasedání, p ivítal všechny p ítomné a konstatoval, že je p ítomno 12 z celkového
po tu 15 len ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl ur en M. Kalouda, ov ovateli zápisu pan
P erovský a pan Robeš. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
Po seznámení s návrhem programu a návrhu na dopln ní bylo hlasováno o návrhu kone ného programu :
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ov ovatel zápisu
2. Odstoupení a volba nových len kulturního výboru ZO
3. Odstoupení a volba nových len redak ní rady obecního zpravodaje
4. Návrh vy azení knih z fondu obecní knihovny
5. Zpráva o kontrole z Ú adu práce Vyškov
6. Územní plán obce – info
7. Kanalizace a OV – DSO Litava – info
8. Opravy zastávek u kostela – info
9. Rozpo tové opat ení .8/2009 k rozpo tu obce na rok 2009
10. Smlouva o spolupráci s obcí Otnice – sb rný dv r
11. R zné ,úkoly, záv r
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje program jednání v kone ném návrhu starosty ; sou asn ZO schvaluje
zapisovatelem p.Miroslava Kaloudu, a ov ovateli zápisu pana J.P erovského a pana R.Robeše.

Hlasování :

12 – 0 – 0 , schváleno

2 Odstoupení a volba nových len kulturního výboru ZO

Starosta seznámil ZO s rezignací sl. Lucie Kaloudové a sl. Martiny Jedli kové z výkon funkcí v Kulturním
výboru ZO. P ítomná L.Kaloudová doplnila info o zd vodn ní – osobní d vody(studium v zahrani í) ; Následn
vyzval starosta k návrh m na dopln ní KV do celkového po tu 3. Dále bude t eba zvolit nového p edsedu KV
ZO.
Po diskuzi o procedurálních otázkách, kdy pan Jan P erovský zpochyb oval právoplatnost takového
jednání – po up esn ní svoje námitky vzal zp t – a vznesení návrh kandidát na jmenování nových len KV
rozhodlo ZO takto :
Usnesení :
2a)
ZO Šaratice p ijímá rezignaci sl.Lucie Kaloudové a sl.Martiny Jedli kové a vyjad uje jim pod kování
za vykonanou ob tavou práci a výrazný p ínos k rozvoji spole enského a kulturního života v obci.
2b)
ZO Šaratice schvaluje sl. Kaloudovou Kláru , bytem Šaratice , do funkce lena Kulturního výboru
ZO Šaratice s finan ní odm nou dle usnesení ZO01/2009/21.

Hlasování : 12 – 0 – 0 ,schváleno

2c)
ZO Šaratice schvaluje p. Šev íka Pavla, bytem Šaratice, do funkce lena Kulturního výboru ZO
Šaratice s finan ní odm nou dle usnesení ZO01/2009/21.

Hlasování : 12 – 0 – 0 ,schváleno

Dále na návrh z pléna ZO na nominaci na p edsedu KV ZO p ijalo ZO usnesení
2d)
ZO Šaratice schvaluje paní Danu Pitrovou, do funkce p edsedkyn Kulturního výboru ZO Šaratice
s finan ní odm nou dle usnesení ZO01/2009/21.

Hlasování : 11 – 0 – 1 ,schváleno

3 Odstoupení a volba nového lena redak ní rady obecního zpravodaje
Starosta seznámil ZO s rezignací sl. Lucie Kaloudové z výkonu funkce v Redak ní rad Obecního zpravodaje.
P ítomná L.Kaloudová doplnila info o zd vodn ní – osobní d vody(studium v zahrani í) ; Následn vyzval
starosta k návrh m na dopln ní RR do celkového po tu 3. Po vznesení návrh kandidát na jmenování nových
len RR rozhodlo ZO takto :
Usnesení :
3)
ZO Šaratice p ijímá rezignaci sl.L.Kaloudové a schvaluje pana Zde ka St íteckého, lena ZO, bytem
Šaratice , do funkce lena Redak ní rady Obecního zpravodaje ZO Šaratice.

Hlasování : 12 – 0 – 0 ,schváleno

4 Návrh vy azení knih z fondu obecní knihovny
Starosta seznámil ZO s návrhem knihovnice sl. L.Kaloudové na vy azení cca 133 svazk z fondu místní obecní
knihovny. P ítomná L.Kaloudová dále doplnila info o zd vodn ní – jedná se o tituly, které si dlouhodob nikdo
nep j il, a-nebo které jsou ve špatném stavu. Po obsáhlé diskuzi o smyslu a principech návrhu i fungování
obecní knihovny- kdy pan zejména len ZO p.Jan P erovský zpochyb oval správnost vy azování knih z fondu
místní knihovny i p es vznesené d vody - rozhodlo ZO takto :
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje vy azení knih z fondu místní Obecní knihovny Šaratice dle návrhu a seznamu
p edložených knihovnicí sl. Lucií Kaloudovou.

Hlasování : 11 – 1 – 0 ,schváleno

5 Kontrola z Ú adu práce Vyškov
Starosta seznámil ZO se p edb žnými výsledky kontroly provedené ÚP Vyškov o kontrole pln ní podmínek
zam stnávání na VPP s finan ní dotací dle zákona. Písemný protokol bude dodán pozd ji - kontrola nezjistila
pochybení
Usnesení :
ZO Šaratice bere zprávu na v domí .

Hlasování : nehlasováno

6 Územní plán obce – info
Místostarosta seznámil ZO s detaily pr b hu ízení o Návrhu zadání pro zpracování ÚP obce, zpracovaného
spole ností UAD-STUDIO s.r.o. Brno v souladu s uzav enou smlouvou o dílo; Návrh leží již 3 m síce na odboru
územního rozvoje M Ú Slavkov u Brna , který je ze zákona oprávn ný realizovat vlastní správní ízení. Po
opakovaných urgencích by m lo být ízení zahájeno v íjnu 2009. Na kritiku ze strany p.J.P erovského doplnil
M.Kalouda, že obec Šaratice ani projektant nemá žádný oficiální vliv na fungování M Ú Slavkov u Brna, takto
zákonného po izovatele nového ÚP.
Usnesení :
ZO Šaratice bere na v domí .

Hlasování : nehlasováno

7 Kanalizace a OV –DSO Litava – info
Místostarosta seznámil ZO s detaily pr b hu p ípravy na nové ízení o Vydání rozhodnutí o umíst ní stavby
(ÚR) na novou kanalizaci a OV , v rámci DSO LITAVA. Návrh je již delší dobu blokován nevydáním
souhlasu majitele n kolika pozemk , p es které je plánována trasa kanaliza ních stok (zejména pak hlavní trasy
z obce Host rádky Rešov ), bez kterého je zahájení ízení dle zákona odsouzeno k dalšímu zamítnutí. Na kritiku
ze strany p.J.P erovského doplnil M.Kalouda, že s dot eným majitelem jedná a hledá ve spolupráci s projektanty
náhradní ešení, které je však velmi obtížné, protože vzhledem k pozemkovým pom r m v k.ú. obcí DSO Litava
je v každé potenciální nové trase potenciální problém se získáním souhlasu majitel pozemk .
Usnesení :
ZO Šaratice bere na v domí .

Hlasování : nehlasováno

8 Opravy zastávek u kostela – info
Starosta a místostarosta seznámili ZO s detaily pr b hu realizace stavby a soub žného dodate ného ízení o
vydání stavebního povolení na opravu zastávek AD u kostela. Projekt je hotov a souhlasná vyjád ení všech
ú astník byla vydána vyjma neo ekávaných komplikací ze strany SÚS JmKraje, která po p edb žném souhlasu
za ala v zastoupení pracovníkem panem Olejní kem, t sn p ed vydání SP, vyžadovat dodate né úpravy nad
rámec platných norem jako podmínku pro vydání dodate ného souhlasu se SP. Vzhledem k situaci, kdy M Ú
Slavkov bez souhlasu SUS nevydá platné SP, byla zadána p íslušná zm na projektu a následn bude znovu SÚS
Vyškov vyzvána k vydání bezpodmíne ného souhlasu s vydáním dodate ného SP. Mezitím však reálné práce
byly dokon eny do stavu, kdy stavba je tém hotová a zbývá do ešit práv úpravy dle požadavku SÚS a
dopravní zna ení. Všechny tyto zm ny a dodate né podmínky budou znamenat výrazné zvýšení náklad na
stavbu. Další kritická vyjád ení ze strany p.J.P erovského odmítl K.Kalouda i M.Kalouda jako irelevantní,
protože p i p íprav stavby bylo ze strany SÚS vydáno dokonce p edb žné kladné stanovisko, které neavizovalo
nutnost realizace oprav s vydáním SP. Zm na postoje a hodnocení stavby ze strany ú ad p išla až v pr b hu
realizace a pokud by stavba byla projektována od po átku s ohledem na nutnost získání stavebního povolení, byl
by rozsah prací stejn nákladný jako bude nyní,tedy nedochází k navýšení vinou špatné p ípravy ale zm nou
kvalifikace stavby. Celkové p esné navýšení není v tento okamžik možné stanovit s ohledem na probíhající
zm ny projektu p ed vydáním SP. Navýšení uvedené v návrhu RO .8/2009 je p edb žným odhadem.
Usnesení :
ZO Šaratice bere na v domí .

Hlasování : nehlasováno

9 Rozpo tové opat ení .8/2009
Starosta seznámil ZO s návrhem RO .8/2009 k rozpo tu obce na rok 2009; Po detailním seznámení s návrhem
p ijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje rozpo tové opat ení .8/2009 k rozpo tu obce na rok 2009 ve zn ní návrhu starosty

Hlasování : 9 – 1 – 2 ,schváleno

10 Smlouva o spolupráci s obcí Otnice – sb rný dv r
Starosta seznámil ZO se zám rem obce Otnice na vybudování sb rného dvora k ukládání odpad s využitím
dostupných dota ních titul , ale bez finan ní ú asti obce Šaratice. Dále seznámil se souvisejícím návrhem
smlouvy o spolupráci s obcí Otnice na p ípadné budoucí využívání „sb rného st ediska odpad “ Po seznámení
s návrhem a podmínkami p ijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje smlouvu o spolupráci mezi obcí Šaratice a obcí Otnice o podpo e výstavby a následného
budoucího využívání služeb „Sb rného st ediska odpad “ , ve zn ní dle p edloženého návrhu obce Otnice

Hlasování : 12 – 0 – 0 ,schváleno

11 R zné, úkoly, záv r
a) Starosta - seznámil ZO s pod kováním organizátor akce Cyklo závod 24 hodin LeMans a p edb žnou
rezervací pronájmu t locvi ny na ro ník 2010.
b) P erovský – žádost o vy išt ní kanálu u h išt
c) P erovský – dotaz na oslavy 100 let ZŠ Šaratice – orienta ní info podal starosta
d) P erovský – dotaz na p ípravu knihy 800 let obce Šaratice – info podal starosta – nepoda ilo se dosud
zajistit nového redaktora (výše finan ních nárok na odm nu) – podklady se dále shromaž ují

S ohledem na skute nost, že byl program zasedání vy erpán, starosta pod koval všem za ú ast a jednání
ukon il ve 21.50 hod.
Termín p íštího zasedání: dle pozvánky starosty obce
Pozn. : U záznamu hlasování je po adí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(nap . 14 – 0 – 1 )
Zapsáno : 30.09.2009, zápis má 4 strany

Zapsal : Miroslav KALOUDA

…………………………………

Ov il: Zdenek ST ÍTECKÝ

…………………………………

Rudolf ROBEŠ

Starosta : Karel KALOUDA

…………………………………

………………………………..

