ZÁPIS č. 1/2010
ze zasedání

Zastupitelstva obce Šaratice
dne 25.ledna 2010
Přítomní:

Drabálek,Holoubek,Horáček,Kalouda M.,Kalouda K.,Kučera, Málek,
Přerovský,Střítecký,Válek
Nepřítomen:
Konečný,Kaloudová,Kropáček, Pitrová, Robeš
Zapisovatel :
Kalouda M.
Ověřovatel zápisu: Horáček J., Drabálek
Místo a čas konání: Obřadní síň OÚ Šaratice v 19.00 hod

1 Zahájení, Schválení programu jednání, zapisovatele, ověřovatelů
Starosta K.Kalouda zahájil zasedání, přivítal všechny přítomné a konstatoval, ţe je přítomno10 z celkového
počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl určen M.Kalouda ,ověřovateli zápisu pan
Horáček a pan Drabálek. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
Po seznámení s návrhem programu a návrhu na jeho doplnění bylo hlasováno o návrhu konečného programu :
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2009
3. Odpisový plán HIM pro ZŠ a MŠ ŠARATICE na rok 2010
4. Směrnice pro účetnictví obce Šaratice na rok 2010
5. Směrnice a plán finančních kontrol OÚ a PO obce Šaratice na rok 2010
6. Plán zasedání ZO a RO na rok 2010
7. Návrh rozpočtu obce Šaratice na rok 2010
8. Návrh rozpočtového výhledu obce Šaratice na 2011-2018
9. Výroční zpráva plnění zákona č.106/1999 Sb. – poskytování informací
10. Návrh Zadání územního plánu obce Šaratice
11. Záměr prodeje nebo směny pozemků
12. Různé ,úkoly, závěr
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje program jednání v konečném návrhu starosty doplněný o návrhy z pléna; současně
ZO schvaluje zapisovatelem p.Miroslava Kaloudu, a ověřovateli zápisu pana Horáčka a pana Drabálka.

Hlasování :

10 – 0 – 0 , schváleno

2 Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2009
Starosta seznámil ZO s výsledky kompletní inventarizace majetku obce Šaratice k 31.12.2009,zpracované
inventarizačními komisemi ; Po seznámení s návrhem přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje výsledky inventarizace majetku obce Šaratice k 31.12.2009

Hlasování : 10 – 0 – 0 ,schváleno

3 Odpisový plán HIM pro ZŠ a MŠ Šaratice na rok 2010
Starosta seznámil ZO s návrhem odpisového plánu HIM pro ZŠ a MŠ Šaratice na rok 2010,zpracovaný a
předkládaný ředitelkou ZŠ a MŠ Šaratice. Po diskuzi přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje Odpisový plán HIM pro ZŠ a MŠ Šaratice,p.o. na rok 2010 ve znění návrhu.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

4 Směrnice pro účetnictví obce Šaratice na rok 2010
Starosta seznámil ZO s návrhem směrnic pro účetnictví obce a OÚ Šaratice na rok 2010,zpracovanými ve
spolupráci s účetní paní J.Pavlíkovou.
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje Směrnice pro účetnictví obce a OÚ Šaratice na rok 2010 ve znění návrhu.

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

5 Směrnice a plán finančních kontrol OÚ a PO obce Šaratice na rok 2010
Starosta přednesl návrh směrnic a plánu finančních kontrol OÚ a PO obce Šaratice na rok 2010. Na základě
návrhu přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje Směrnice a plán finančních kontrol OÚ a PO obce Šaratice na rok 2010

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

6 Plán zasedání ZO a RO na rok 2010
Starosta přednesl návrh plánu zasedání ZO a RO na rok 2010 . Jelikoţ nebyl jiný návrh poţádal starosta hlasovat
o schválení plánu
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje plán zasedání ZO a RO na rok 2010 ve znění návrhu starosty.

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

7 Rozpočet obce Šaratice na rok 2010
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtu obce Šaratice na rok 2010, ve znění doporučeného ke schválení
Radou obce, a zveřejněného dle zákona o obcích. Po úvodní zprávě v rozpravě k návrhu navrhl člen ZO pan
Přerovský J. následující změny :
a) zrušit bez náhrady poloţku 1037 5222 – výdaj -finanční dar sdruţení MS VODA Šaratice
Dále v diskuzi navrhl M.Kalouda doplnit do rozpočtu
b) poloţka 2321 6349 – výdaj - investiční transfer pro DSO LITAVA ve výši 260.900,- ( podíl
financování přípravy ČOV a kanalizace dle stanov DSO LITAVA)
Vzhledem k tomu, ţe jiné návrhy nebyly podány, nechal starosta hlasovat nejprve o pozměňovacích návrzích:
Usnesení :
7a)
ZO Šaratice schvaluje zrušení poloţky 1037 5222 z původního návrhu RO

Hlasování : 2 – 7 – 1 , neschváleno
7b)

ZO schvaluje doplnit poloţku výdej – 2321 6349 – ve výši 260.900,- Kč do původního návrhu RO

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno
Po zapracování schválených pozměňovacích návrhů do návrhu rozpočtu , nechal starosta hlasovat o přijetí
konečného znění rozpočtu obce Šaratice 2010

7c)

ZO Šaratice schvaluje Rozpočet obce Šaratice na rok 2010 ve znění původního návrhu a
přijatých pozměňovacích návrhů

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

8

Návrh rozpočtového výhledu obce Šaratice na 2011-2018

Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2011 – 2018.Po podání vysvětlení detailu a
důvodu jeho vzniku přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje Rozpočtový výhled obce Šaratice na roky 2011 – 2018 ve znění návrhu starosty

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

9

Návrh Zadání územního plánu obce Šaratice

Starosta seznámil ZO s návrhem Zadání územního plánu obce Šaratice,zpracovaného dle SOD společností
UAD-STUDIO s.r.o. Brno, a předkládaného dle zákonného postupu Městským úřadem Slavkov u Brna;Po
podání vysvětlení detailu a harmonogramu dalšího postupu přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje Zadání územního plánu obce Šaratice ve znění návrhu Městského úřadu Slavkov u Brna, odboru
Územního rozvoje a plánování.

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

10 Záměr prodeje nebo směny pozemků
Místostarosta přednesl zprávu o postupu jednání o získání majetkoprávních podmínek pro plánovanou cestu
k ČOV a některým trasám budoucí kanalizace, připravované s dalšími obcemi pod DSO LITAVA.Po upřesnění
detailů reálných variant přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje záměr prodeje pozemků nebo jejich směny ve znění předkládaného návrhu
$místostarosty; pozemky které budou nabídnuté k prodeji nebo směně : zapsané na LV obce Šaratice v KN pro
k.ú. Šaratice pod parcelními čísly : p.č.1022, p.č. 1179, p.č. 1267, p.č. 839/3, p.č. 1229

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

11 Výroční zpráva plnění zákona č.106/1999 Sb. – poskytování informací
Starosta seznámil ZO se zprávou o poskytování informací v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. V platném
znění za rok 2009; následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje výroční zprávu za rok 2009 o plnění povinností dle zákona č.106/1999 Sb.,v platném
znění, ve znění zpracovaném a předneseném starostou obce.

Hlasování : 10 – 0 – 0 ,schváleno

12 Různé,úkoly, závěr
a)

Přerovský – dotaz na zajištění zabezpečení úklidu místních komunikací od sněhu a ledu-starosta podal
vysvětlení jaká opatření byla přijata a jaké jsou reálné technické moţnosti obce

b) Přerovský – dotaz na stav zajištění provozu veřejného osvětlení – starosta – podal info o aktuálním
stavu a o přípravě záměru realizace nezbytných oprav (rozvaděče VO a výměna části svítidel)
c)

Holoubek – upozornil na stav oplocení sportovního areálu – popraskané vodící dráty zejména ve spodní
části (problém míčků na tenis,které jiţ projdou na řadě míst pod oplocením mimo areál – starosta –
opravy se realizují v rámci moţností průběţně,ale nápravu lze dosáhnout pouze kompletní výměnou
(vysoké náklady) nebo instalací jakéhosi spodního hrazení-bude řešeno v plánu oprav areálu na novou
sezonu

S ohledem na skutečnost, ţe byl program zasedání vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a jednání
ukončil ve 21.30 hod.
Termín příštího zasedání: dle pozvánky starosty obce
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŢEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 27.01.2010, zápis má 5 stran

Zapsal : Miroslav KALOUDA

…………………………………

Ověřil:

Jaroslav HORÁČEK

…………………………………

Josef DRABÁLEK

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

