ZÁPIS č. 5/2010
ze zasedání

Zastupitelstva obce Šaratice
dne 07. června 2010
Přítomní:

Drabálek (od bodu 2), Holoubek, Horáček, Kalouda M., Kalouda K., Konečný, Kučera, Málek,
Pitrová, Přerovský, Střítecký,
Nepřítomen:
Kaloudová, Robeš, Kropáček, Válek
Zapisovatel :
Kalouda M.
Ověřovatel zápisu: Pitrová , Přerovský
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 M.
Kalouda, ověřovateli zápisu pan Přerovský a paní Pitrová. 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. Záměru rozšíření kapacity MŠ – úpravy prostor v ZŠ Šaratice
3. TJ Šaratice – žádost o dotaci na „přípravku pro děti 6-10 let“
4. ATIS Jihlava – povolení provozu VHP v pohostinství Šlahora
5. Projednání návrhu na pronájem nebytových prostorů v bývalém kině
6. JmKraj – smlouva na dotaci – projekt Protipovodňová ochrana obce Šaratice
7. Rozpočtové opatření č. 3/2010 – schváleného RO č.5/2010.
8. Rozpočtové opatření č. 4/2010
9. Oprava havárie dešťové kanalizace za ZŠ - info
10. Návrh zápisu do Obecní kroniky
11. Měření záření vojenského radaru v Sokolnicích – info
12. 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 Záměr rozšíření kapacity MŠ – úpravy prostor ZŠ Šaratice
(Pozn.: zaznamenán příchod člena ZO pana Drabálka – od bodu 2 přítomno 11 členů ZO)
Starosta seznámil ZO s návrhem na rozšíření kapacity MŠ Šaratice – důvodem je poptávka trvale převyšující
stávající kapacitu a podle předběţného průzkumu bude tento stav trvat minimálně dalších 5 let. Na základě
návrhu vedení ZŠ a MŠ Šaratice nechal starosta zpracovat projektovou studii vhodných a nezbytných úprav
objektu ZŠ a jediné moţné řešení je realizovat stavební úpravy stávajících učeben školní druţiny.Takto vznikne
další třída pro potřeby MŠ, která je bude uţívat v dopoledních hodinách a odpoledne bude slouţit dále pro
potřeby školní druţiny.
Odhadované náklady jsou 450.000,- Kč. Po diskuzi k návrhu záměru přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje záměr stavebních úprav budovy ZŠ Šaratice (stávající druţina) s cílem vybudování další
třídy a zázemí pro potřeby MŠ Šaratice; ZO Šaratice tak souhlasí s navýšením kapacity MŠ o 15 dětí; ZO ukládá
RO zajistit realizaci přijatého usnesení tak, aby úpravy byly dokončeny do zahájení nového školního roku
2010/2011.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

3 TJ ŠARATICE-žádost o dotaci „na přípravku pro děti 6-10 let“
Starosta seznámil ZO se ţádostí TJ Šaratice (přijato 1.6.2010 ) o finanční dotaci na materiální zajištění nově
zakládané fotbalové přípravky pro nejmenší děti – kategorie 6-10 let. Dotace by byla účelově určena pouze na
nákup základního a nezbytného materiálního vybavení – rozpis viz ţádost. Aktuálně se prvních tréninků účastní
aţ 20 dětí; V následné diskusi vystoupil p. Přerovský, který se kriticky vyjádřil k záměru a prohlásil, ţe situaci
na hřišti TJ sleduje a zájem dětí vidí velmi skepticky-neviděl jich na tréninku více neţ do 10-ti; dále také
zpochybnil ţivotnost záměru TJ – co kdyţ zájem během pár měsíců opadne? ; p. Konečný oponoval, ţe se
osobně účastnil 2 těchto přípravných tréninků a dětí bylo skutečně téměř 20, a v neposlední řadě je osoba
vedoucího přípravky p.Stanislava Rozbořila zárukou poctivosti a trvání přípravky; závěrem diskuse
místostarosta prohlásil,ţe všechny aktivity, kdy někdo ve volném čase systematicky umoţňuje dětem sportovat
jsou v dnešní době hodné plné podpory a je ostatně i zájmem TJ Šaratice, aby následně prokázal výsledkem
práce s dětmi, ţe je solidním partnerem pro podporu Obce Šaratice i do budoucna.
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje finanční dotaci ve výši 30.000,- Kč účelově určenou na nákup materiálu a vybavení pro
sportovní fotbalovou přípravku dětí při TJ Šaratice;

Hlasování : 10 – 0 – 1, schváleno

4 ATIS Jihlava – povolení provozu VHP v pohostinství Šlahora
Starosta seznámil ZO se ţádostí spol. ATIS Jihlava s.r.o. o povolení VHP na období 7/2010 – 12/2010,
umístěného v pohostinství Šlahora, Šaratice 175 (doručeno 1.6.2010) .
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje vydání Povolení provozu 1 ks VHP typ CRAZY JOKER,ev.č. SY175748 v provozovně
Hostinec Šlahora,Šaratice 175, na období od 1.7.2010 do 31.12.2010 společnosti ATIS Jihlava ,spol. s r.o. dle
přijaté ţádosti;

Hlasování : 10 – 0 – 1, schváleno

5 Projednání návrhu na pronájem prostorů bývalého kina
Starosta seznámil ZO se situací, kdy po předchozích jednáních byla podána pouze 1 závazná nabídka, a to ve
formě návrhu smlouvy o nájmu,kterou předkládá společnost SIAMO s.r.o., Brno (majitel a jednatel pan Rudolf
Kropáček, Brno – dosavadní provozovatel Clubu Rimini); V následné diskusi vznesl pan Přerovský a také pan
Střítecký námitku nabízené výši nájmu (dle návrhu 44.000,-Kč/rok) s tím ţe je nízké; k tomu místostarosta
dodal, ţe je předmětem nabídky zájemce a dle jednání s ním se jedná o maximum aktuálně dosaţitelného;
relevantní tak je jednat buď o přijetí nabídky a nebo jejím odmítnutí. Situací se ZO zabývá jiţ od prosince 2009 a
na stole není ani po půl roce jiný relevantní návrh na další vyuţití budovy.Starosta dále uvedl , ţe smlouva
umoţňuje obci kdykoliv nájem i bez udání důvodů vypovědět a v některých případech dokonce i s povinností
nájemce vyklidit objekt do 30-ti dnů; Dále v diskuzi vystoupili s názory na věc i přítomní hosté, nicméně ţádný
konkrétní návrh z diskuze dále nevyplynul; Starosta tedy nechal hlasovat o návrhu
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – objektu bývalého kina ,Šaratice. Náves
č.p. 253, se společností Siamo s.r.o., se sídlem Brno,Písečník 104,IČ 277 02 251, ve znění předloţeného návrhu .

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

6 JmKraj – smlouva na dotaci- projekt PPO obce Šaratice
Místostarosta seznámil ZO s rozhodnutím zastupitelstva JmKraje poskytnout obci Šaratice dotaci na
projektovou přípravu protipovodňové ochrany obce Šaratice ve výši 250 tis. Kč; dále doplnil o info, ţe celkové
náklady na akci budou cca 500 tis. Kč. Projektová příprava a následné získání příslušných povolení ke stavbě je
nezbytnou podmínkou pro vlastní realizaci jakýchkoliv opatření, která jsou, jak se ukázalo v posledních
týdnech, naprosto nutná , neboť jednoznačně kdykoliv hrozí povodeň a zaplavení obce zejména z říčky Litavy.
Seznámil ZO s návrhem smlouvy o dotaci mezi JmKrajem a obcí Šaratice a navrhl
Usnesení :
ZO Šaratice přijímá dotaci z rozpočtu JmKraje a současně schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na projektovou
přípravu Protipovodňové ochrany obce Šaratice – Litava, ve znění návrhu; ZO ukládá starostovi a RO zajistit
realizaci usnesení.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

7 Rozpočtového opatření č. 3/2010 – schválené Radou obce č.5/2010
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č.3/2010 schválené v přenesené pravomoci Radou obce na jejím
zasedání č.5/2010.
Usnesení :
ZO schvaluje přijetí RO č.3/2010 v předneseném znění bez výhrad

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

8 Rozpočtového opatření č. 4/2010
Starosta přednesl návrh rozpočtového opatření č.4/2010 k rozpočtu obce Šaratice na rok 2010 a důvodovou
zprávu k jednotlivým poloţkám,včetně zapracování úprav vyplývajících s rozhodnutí přijatých v předchozích
bodech .
Usnesení :
ZO schvaluje RO č.4/2010 k rozpočtu obce Šaratice na rok 2010 v předneseném znění návrhu starosty

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

9 Oprava havárie dešťové kanalizace za ZŠ – info
Starosta seznámil ZO se situací, kdy do sklepů RD za ZŠ začaly prosakovat splašky; pokus monitoringu
kanalizace kamerou selhal – kanalizace zanesená a neprostupná; po vyhodnocení moţností byl proveden výkop
kritického úseku a výměna starého betonového potrubí za plastové; nyní bude situace dále sledována.
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí

Hlasování : nehlasováno

10 Návrh zápis do Obecní kroniky
Starosta seznámil ZO s návrhem textu na zápis do Obecní kroniky obce Šaratice za období roku 2009 . Po krátké
diskusi přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje text zápisu do Obecní kroniky za rok 2009 ve znění návrhu

Hlasování : 9 – 0 – 2, schváleno

11 Měření záření vojenského radaru v Sokolnicích - info
Starosta seznámil ZO se zprávou o provedeném měření úrovně záření vojenského radaru v k.ú. Sokolnice,ze
dne 1.6.2010. Naměřené hodnoty jsou řádově niţší neţ povolené hodnoty. Vyzval ZO i občany, aby sledovali
kvalitu signálu TV a případné poruchy si přesně zaznamenali a písemně nahlásili bez odkladu.V případě většího
výskytu bude dále jednáno s VS.
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí

Hlasování : nehlasováno

12 Různé, úkoly a závěr
a)

Starosta přednesl ţádost lokálního Rádia „R“ ing.Krpenského, Mokrá, o vyjádření formální podpory
rozšíření vysílání i pro obce na JV od Brna, mimo jiné i jako zdroj vysílání varovných zpráv IZS
usnesení:
Obec Šaratice vyjadřuje formální podporu rozšíření vysílání lokálního rádia R , 89,2FM bez dalších
závazků

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
b) Místostarosta v reakci na některé příspěvky v diskuzi k bodu 6 přednesl návrh ,aby výsledky projektu
Protipovodňové ochrany byly zapracovány do nového ÚP a projektu ČOV a kanalizace
usnesení:
ZO Šaratice ukládá starostovi zajistit u zpracovatelů projektů „Územní plán obce Šaratice“ a
„Kanalizace a ČOV DSO LITAVA“ zapracování výstupů z projektu „Protipovodňová ochrana obce

Šaratice – Liatava“ ; a to tak ,aby byla zajištěna plná koordinace a realizovatelnost navrhovaných
opatření - i při nutnosti pozastavení dílčích prací na nezbytně nutnou dobu

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
P.Kučera – námět k jednání s provozovatelem kabelové TV (AGER s.r.o. Brno) o způsobu skokového
navýšení poplatku za sluţby; starosta informoval ţe jiţ s p.Pavlíkem o věci jednal a ten přislíbil
nápravu; jedná se evidentně o špatnou komunikaci ze strany AGER s.r.o. směrem ke klientům; Obec
bude záleţitost dále monitorovat a o moţném případném vstupu do vztahů mezi provozovatelem TV a
klienty následně rozhodne ZO;
d) P.Doleţal M. – upozornil na havarijní stav RD naproti budovy kina, který potenciálně ohroţuje přípojku
plynu k tomuto RD; Starosta přislíbil informovat SÚ MěÚ Slavkov u Brna.
c)

S ohledem na skutečnost, ţe byl program zasedání vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a jednání
ukončil ve 20.50 hod.
Termín příštího zasedání: dle pozvánky starosty obce
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŢEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 09.06.2010, zápis má 4 strany

Zapsal : Miroslav KALOUDA

…………………………………

Ověřil:

Jan PŘEROVSKÝ

…………………………………

Dana PITROVÁ

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

