ZÁPIS č. 4/2010
ze zasedání

Zastupitelstva obce Šaratice
dne 26. dubna 2010
Přítomní:

Holoubek, Horáček, Kalouda K., Konečný, Kropáček, Málek, Pitrová (od bodu 4), Přerovský,
Robeš, Střítecký, Válek
Nepřítomen:
Kaloudová, Drabálek, Kalouda Mir., Kučera
Zapisovatel :
Válek
Ověřovatel zápisu: Přerovský, Střítecký
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 omluvil nepřítomné členy ZO; konstatoval, ţe
je přítomno10 z celkového počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navrţen P. Válek,
ověřovateli zápisu pan Přerovský a pan Střítecký. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
Po seznámení s návrhem programu a návrhu na jeho doplnění bylo hlasováno o návrhu konečného programu:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení závěrečného účtu Obce Šaratice za rok 2009
3. Podpora Běhu Šaratice – Mohyla míru
4. Seznámení s výsledky ankety o pronájmu budovy bývalého kina
5. Projednání návrhu na pronájem nebytových prostorů v bývalém kině
6. Schválení rozšíření rozsahu opravy fasády na tělocvičně
7. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2010.
8. Schválení záměru na prodej části pozemku za účelem vybudování vjezdu na zahradu R. Konečného
9. Kanalizace a ČOV Šaratice – aktuální informace
10. Různé, úkoly, závěr
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje program jednání v konečném návrhu starosty po úpravách navrţených z pléna;
současně ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu dle návrhu.

Hlasování :

10 – 0 – 0, schváleno

2 Schválení závěrečného účtu Obce Šaratice za rok 2009
Starosta seznámil ZO s výsledky auditu hospodaření obce Šaratice za rok 2009 a s návrhem usnesení na
schválení závěrečného účtu obce Šaratice za rok 2009
Usnesení :
ZO Šaratice projednalo návrh závěrečného účtu a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Šaratice za
rok 2009 se všemi souvisejícími přílohami a zprávami včetně výsledků auditu hospodaření ve znění
předneseném starostou, a to bez výhrad.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

3 Podpora Běhu Šaratice – Mohyla míru
Starosta seznámil ZO se ţádostí ředitele závodu Mgr. Petra Kotyzy ml. o finanční a organizační výpomoc.
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje finanční dar ve výši 10.000,- Kč a bezplatné poskytnutí zázemí ve sportovní hale za OÚ
po celou dobu běhu

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

4 Seznámení s výsledky ankety o pronájmu budovy bývalého kina
(Pozn.: zaznamenán příchod členky ZO paní Pitrové – od bodu 4 přítomno 11 členů ZO)
Starosta seznámil ZO s výsledky ankety o pronájmu budovy bývalého kina. Ze 400 roznesených anketních
lístků se do jednání ZO vrátilo zpět od 36 občanů, z toho 21 pro zachování stávajícího provozu, 15 proti (pozn. 8
z nejbliţšího okolí – Náves, Zahradní ulice a Malá Amerika). Současně byla doručena Petice za zachování Clubu
Rimini – 141 podpisů z řad návštěvníků clubu.

5 Projednání návrhu na pronájem prostorů bývalého kina
Starosta seznámil ZO s aktuální nabídkou pouze 2 zájemců o pronájem:
- pan Rudolf Kropáček, Brno
- pan Martin Kilián, Otnice
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje, aby starosta vyzval oba zájemce, aby dále konkretizovali svoji nabídku nejpozději do
příštího jednání ZO plánovaného na pondělí 7.6.2010.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

6 Schválení rozšíření opravy fasády na sportovní hale za OÚ
Starosta navrhl, aby se vzhledem k aktuálním moţnostem pokračovalo v letošním roce na opravách štítu do
ulice a boční stěně s okny (soused Přerovský). Práci provede pan Bršlica jako zaměstnanec OÚ na dobu určitou.
Starosta bude sledovat, aby celkové náklady byly pod cenovými nabídkami z okolních firem
Usnesení :
ZO Šaratice rozsah a způsob provádění oprav fasády.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

7 Schválení rozpočtového opatření č. 2/2010
Starosta přednesl návrh rozpočtového opatření a důvodovou zprávu k jednotlivým poloţkám.
Usnesení :
ZO schvaluje RO č.2/2010 v předneseném znění

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

8 Schválení záměru na prodej části pozemku
Starosta seznámil ZO s ţádostí p. R. Konečného na koupi části pozemku p.č. 4216 dle přiloţeného náčrtu za
účelem vybudování přístupu na své nově zakoupené pozemky p.č. 4213, 4214 a 4215 (vše v k.ú. Šaratice). Po
diskusi nad předneseným záměrem byl p. Stříteckým přednesený návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno
Usnesení :
ZO Šaratice souhlasí se zřízením bezplatného věcného břemena na vybudování vstupu přes pozemek p.č.4216.
Po jeho realizaci bude geodeticky zaměřeno a zaneseno příslušným zápisem do katastru obce.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

9 Kanalizace a ČOV Šaratice
Starosta seznámil ZO s aktuálním stavem příprav dokumentace potřebné pro realizaci kanalizace a ČOV a
s časovým výhledem na další kroky vedoucí k ţádosti na získání finančních prostředků z dotačních programů

10 Různé, úkoly a závěr
a)

Starosta přednesl dokument: „Prohlášení zájmu obce“ o zajištění elektronické spisové sluţby rámci
projektu „Technologické centrum ORP Slavkov u Brna vč. el. spis. sluţby ve správním obvodu ORP“ a
nechal hlasovat o usnesení:
Obec Šaratice má zájem o zajištění elektronické spisové sluţby v rámci výše uvedeného projektu

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
b) Starosta přednesl dokument: „Dohoda o partnerství k projektu“ pro projekt „Technologické centrum
ORP Slavkov u Brna vč. el. spis. sluţby ve správním obvodu ORP“ a nechal hlasovat o usnesení:
Obec Šaratice schvaluje výše uvedenou dohodu o partnerství k projektu v předneseném znění

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
c)

Starosta seznámil ZO s návrhem trasy cyklostezky POLITAVÍ zařazené do cyklokoridoru
EUROVELO- IV a následně přijalo ZO usnesení:
Obec Šaratice souhlasí s navrţenou trasou cyklostezky a současně souhlasí s vynětím dotčených parcel
ze zemědělského půdního fondu

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
S ohledem na skutečnost, ţe byl program zasedání vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a jednání
ukončil ve 20.55 hod.
Termín příštího zasedání: dle pozvánky starosty obce
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŢEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 28.04.2010, zápis má 3 strany
Zapsal : Pavel VÁLEK

…………………………………

Ověřil:

Jan PŘEROVSKÝ

…………………………………

Zdenek STŘÍTECKÝ

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

