ZÁPIS č. 2/2010
ze zasedání

Zastupitelstva obce Šaratice
dne 08.února 2010
Přítomní:

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

1 Zahájení, Schválení programu jednání, zapisovatele, ověřovatelů
Místostarosta M.Kalouda zahájil zasedání, přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomnost starosty;
konstatoval, ţe je přítomno13 z celkového počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl
určen P. Konečný ,ověřovateli zápisu pan Kučera a pan Přerovský. 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. Projekt ČOV a kanalizace – DSO LITAVA – info o aktuálním stavu
3. Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce Šaratice
4. Záměr koupě pozemků do vlastnictví obce Šaratice
5. Různé , závěr
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje program jednání v konečném návrhu místostarosty ; současně ZO schvaluje
zapisovatelem p.Petra Konečného, a ověřovateli zápisu pana Kučeru a pana Přerovského.

Hlasování :

13 – 0 – 0 , schváleno

2 Projekt ČOV a kanalizace – DSO LITAVA – info o aktuálním stavu
Místostarosta detailně seznámil ZO s dosavadním vývojem a výsledky jednání o získání nezbytných
majetkoprávních souhlasů a navazujících podmínek pro dokončení prvního stupně správního řízení, tedy
rozhodnutí o umístění stavby, které je zatím stále přerušeno; informoval o dosaţení neformální dohody o
podmínkách, které mohou v konečném důsledku uvolnit poslední překáţky; navrţené řešení je přijatelným
kompromisem dosaţeným po téměř 1,5 roce vyjednávání s majiteli dotčených pozemků a doporučil ZO splnění
nastíněných podmínek akceptovat v dalších krocích;
Usnesení :
ZO Šaratice po obsáhlé diskuzi bere na vědomí

Hlasování : nehlasováno

3 Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce Šaratice
Místostarosta přednesl návrh na schválení záměre prodeje pozemků ve vlastnictví obce Šaratice; vysvětlil ţe
schválení tohoto záměru umoţní, v návaznosti na předchozí bod, výchozí předpoklad pro dořešení patové situace
při územním řízení pro projekt ČOV a kanalizace
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje záměr prodeje pozemků , ve znění předkládaného návrhu místostarosty; pozemky které
budou nabídnuté k prodeji : zapsané na LV 10001 obce Šaratice v KN pro k.ú. Šaratice pod parcelními čísly :
p.č.1229, 1192, 1277, 1152, 1267, 1266, 1277, 839/3, 1022, 1484/2, 2199; v případě podání závazného návrhu
na koupi těchto pozemků si ZO vyhrazuje právo schválení konečných podmínek kupní smlouvy; tímto
usnesením se odpovídajícím způsobem revokuje usnesení č. 10 ze ZO č.1/2010.

Hlasování : 13 – 0 – 0 , schváleno

4 Záměr koupě pozemků do vlastnictví obce Šaratice
Místostarosta seznámil ZO s návrhem, aby Obec Šaratice, v případě úspěšného prodeje pozemků dle usnesení
z bodu č.3 , pouţila získané finance jako základ pro financování nákupu pozemků,které budou případně
vyuţitelné pro další záměry v souladu s novým ÚP obce Šaratice; po vysvětlení a diskuzi následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje záměr koupě pozemků v k.ú. obce Šaratice; ZO ukládá starostovi zveřejnit záměr a
soustředit potenciální nabídky majitelů případně cíleně oslovit vlastníky pozemků vhodných pro dlouhodobé
záměry obce ; ZO si vyhrazuje právo chválení konečných podmínek případných návrhů kupních smluv.

Hlasování : 13 – 0 – 0 ,schváleno

5 Různé,závěr
a)

Přerovský – dotaz na zajištění podmínek čerpání finančních dotací z rozpočtu obce na rok 2010,
určených TJ Šaratice, MS VODA Šaratice a ŘKC farnost Šaratice – místostarosta vysvětlil, ţe přesné
podmínky jsou zajištěny smlouvami, schvalovanými radou obce a neplnění podmínek těchto smluv je
zajištěno sankcemi – smlouvy z předchozích let jsou k nahlédnutí na OÚ.

b) Matula J.– upozornil na havarijní stav povrchu chodníku mostu přes Litavu a vyzval ZO k provedení
opravy – doplnil o vlastní zkušenost s tím, ţe řada chodců, zejména dětí, tak vstupuje z cyklostezky
mezi obcemi Hostěrádky a Šaraticemi přímo na paralelní vozovku státní silnice, místo aby pokračovala
právě po chodníku přes most na navazující chodník v ulici Malá Amerika – místostarosta vyzval ZO
aby námět zváţili a při zařadili na projednávání investičních akcí na rok 2010.
S ohledem na skutečnost, ţe byl program zasedání vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a jednání
ukončil ve 19.40 hod.
Termín příštího zasedání: dle pozvánky starosty obce
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŢEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 10.02.2010, zápis má 2 strany
Zapsal : Petr KONEČNÝ

…………………………………

Ověřil:

Vlastimil KUČERA

…………………………………

Jan PŘEROVSKÝ

…………………………………

Místostarosta : Miroslav KALOUDA

………………………………..

