ZÁPIS č. 8/2010
ze zasedání

Zastupitelstva obce Šaratice
dne 11. říjen 2010
Přítomní:

Drabálek, Holoubek, Horáček, Kaloudová , Kalouda M., Kalouda K., Konečný, Kučera,
Málek, Pitrová, Přerovský, Robeš, Střítecký, Válek
Nepřítomen:
Kropáček,
Zapisovatel :
Kalouda M.
Ověřovatel zápisu: Přerovský, Robeš
Místo a čas konání: Vinárna Natálie, Šaratice, Kavriánov 175 v 19.00 hod

1 Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele, ověřovatelů
Starosta K. Kalouda zahájil zasedání, přivítal všechny přítomné; konstatoval, ţe je přítomno14 z celkového
počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navrţen M. Kalouda, ověřovateli zápisu pan
Robeš a pan Přerovský. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
Po seznámení s návrhem programu a dalším návrhu na jeho úpravu bylo hlasováno o návrhu konečného
programu:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Výsledek dílčího auditu hospodaření obce v r.2010
3. Protokol z kontroly archivnictví a spisovny OÚ
4. Záměr majetkoprávního vypořádání - narovnání s Jm Krajem – pozemky p.č. 2, č.796, č. 799
5. Záměr majetkoprávního vypořádání – převod pozemků Jm Kraje na obec – pozemky p.č.534, 505/1
6. Dodatek č.1 k SOD z 25.6.2010 – VH atelier s.r.o.,Brno
7. RO č.8/2010 provedené starostou obce
8. RO č.9/2010 k rozpočtu obce 2010
9. Výsledky mimořádné inventarizace majetku obce k 30.09.2010
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 :

14 – 0 – 0, schváleno

2 Výsledek dílčího auditu hospodaření obce v r.2010
Starosta seznámil ZO se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Šaratice za rok 2010 ze dne
08.09.2010,provedené Krajským úřadem Jihomoravského kraje.
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce Šaratice za rok 2010.

Hlasování : nehlasováno

3 Protokol ze státní kontroly archivnictví a spisovny OÚ
Starosta seznámil ZO s protokolem o výsledcích státní kontroly archivnictví a spisovny OÚ, provedené
Moravským zemským archivem Brno, dne 21.9.2010; na návrh starosty přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje protokol č.j. MZA 8137/2010 VY o výsledcích kontroly výkonu spisové sluţby a
archivnictví OÚ Šaratice bez výhrad.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

4 Záměr majetkopráv. vypořádání s Jm Krajem–pozemky p.č.2,796,799
Starosta seznámil ZO se záměrem vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům p.č.2, 796, 799/3 v k.ú.
Šaratice; návrh vyplývá ze změn faktických hranic dotčených pozemků,vyvolaných stavbou rekonstrukce a
úprav zastávek AD u kostela sv.Mikuláše; návrh podloţen geometrickým plánem pro rozdělení pozemků,
zpracovaným Geomark s.r.o.,Kašnice, pod. č. 962-67/2010.
Usnesení :
a) ZO Šaratice schvaluje záměr převodu části pozemků p.č. 2 (nové p.č.2/2), a p.č.796 (nové p.č.796/2)
zapsaných na LV 10001 pro k.ú. Šaratice do majetku Jihomoravského kraje, a to bezúplatně; současně
Obec Šaratice uhradí všechny náklady spojené s převodem vlastnictví
b) ZO Šaratice schvaluje záměr převodu části pozemků p.č. 799 (nové p.č.799/2, 799/3), zapsaných na LV
84 pro k.ú. Šaratice z majetku Jihomoravského kraje, do majetku obce Šaratice, a to bezúplatně;
současně Obec Šaratice uhradí všechny náklady spojené s převodem vlastnictví
c) ZO Šaratice současně zplnomocňuje starostu příp. místostarostu k jednání s Jihomoravským krajem o
vypořádání majetkoprávních vztahů k předmětným pozemkům a k přípravě smluvních vztahů.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

5 Záměr majetkopráv. vypořádání s Jm Krajem–pozemky p.č.534,505/1
Starosta seznámil ZO se záměrem vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům p.č.534, 505/1 v k.ú.
Šaratice; návrh vyplývá ze zjištění,ţe pozemky které jiţ nejsou součástí silnice III. třídy na Milešovice
historicky uţívá obec jako účelovou místní komunikaci; návrh podloţen geometrickým plánem pro rozdělení
pozemků, zpracovaným Geomark s.r.o. Kašnice, pod. č. 963-145/2010.
Usnesení :
a) ZO Šaratice schvaluje záměr převodu pozemku p.č. 534, a části pozemku p.č.505/1 (nové p.č.505/3),
zapsaných na LV 84 pro k.ú. Šaratice z majetku Jihomoravského kraje, do majetku obce Šaratice, a to
bezúplatně; současně Obec Šaratice uhradí všechny náklady spojené s převodem vlastnictví
b) ZO Šaratice současně zplnomocňuje starostu příp. místostarostu k jednání s Jihomoravským krajem o
vypořádání majetkoprávních vztahů k předmětným pozemkům a k přípravě smluvních vztahů.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

6 Dodatek č.1 k SOD z 25.6.2010 – VH atelier s.r.o.,Brno
Místostarosta seznámil ZO s návrhem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Šaratice a společností
VH atelier, spol. s r.o., Brno, na projektovou přípravu „protipovodňové ochrany obce“, a doplnil návrh
důvodovou zprávou – rozšíření předmětu plnění o geodetické zaměření a inţenýrsko-geologický průzkum. V
rámci diskuze vystoupil pan J. Přerovský s námitkou, ţe dosud neviděl ţádný výstup práce projektanta a nemůţe
posoudit zda navrhovaná opatření jsou vhodná apod.; V reakci místostarosta konstatoval, ţe úkolem
zastupitelstva není posuzovat odborné záleţitosti a návrhy řešení kvalifikovaných specialistů, ale schvalovat
záměry a vyplývající zadání investičních akcí a ukládat zajištění jejich realizace kvalifikovaným subjektům
prostřednictvím rady obce. Současně upozornil, ţe odklad rozhodnutí znamená zastavení prací a tedy riziko
nesplnění podmínek dotace 250 tis. na akci od Jm Kraje a tedy její vrácení. Vzhledem k tomu, ţe jiný návrh tedy
nakonec nebyl vznesen, přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Šaratice a společností VH atelier, spol.
s r.o.,BRNO, IČ 49437267, ze dne 25.6.2010, ve znění návrhu; ZO ukládá starostovi,příp. místostarostovi
dodatek č. 1 k SOD podepsat a zajistit realizaci usnesení.

Hlasování : 14 – 0 – 0 , schváleno

7 RO č.8/2010 – provedené starostou obce
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č.8/2010 ,které provedl v přenesené pravomoci vč. podání
zdůvodnění (čerpání dotace na provedení voleb)
Usnesení :
ZO schvaluje přijetí RO č.8/2010 k rozpočtu obce na rok 2010 v předneseném znění bez výhrad

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

8 RO č.9/2010 k rozpočtu obce na rok 2010
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č.9/2010 ,které doplnil důvodovou zprávou.Po detailním
seznámením s poloţkami přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje přijetí RO č.9/2010 k rozpočtu obce na rok 2010 ve znění návrhu bez výhrad

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

9 Výsledky mimořádné inventarizace majetku obce k 30.9.2010
Starosta seznámil ZO s výsledky mimořádné inventarizace majetku obce k 30.09.2010.
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje výsledky mimořádné inventarizace majetku obce Šaratice k 30.9.2010, a to bez výhrad.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

10 Různé, úkoly a závěr
a)

Starosta seznámil s dopisem pana Fr. Koplíka,Šaratice – návrh na úpravu poplatků za uţívání
sportovního areálu pro seniory.
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí; rozhodnutí odkládá – bude jiţ řešit nové ZO

Hlasování : nehlasováno
b) Starosta seznámil ZO s rozhodnutím Krajského úřadu Jm Kraje č.j. JMK 12887302010 , ze dne
23.9.2010 , o rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Šaratice – MŠ – celkem 40 dětí; druţina ZŠ – 45 dětí; účinnost
od 27.9.2010 ; Rozšíření kapacit umoţněno investicí obce do úprav budovy ZŠ.
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí;

Hlasování : nehlasováno
c)

Z. Střítecký, upozornil na krádeţe z místního hřbitova; následně navrhl přijmout opatření ve formě
uzamykání brány hřbitova; po diskusi k návrhu přijalo ZO usnesení
Usnesení 10/c/1:
ZO Šaratice schvaluje úpravu provozního řádu obecního hřbitova a to tak, ţe vstupní brány budou na
noc uzamykány;

Hlasování : 8 – 2 – 4 , schváleno
Následně bylo jednáno o stanovení časového úseku, ve kterém budou brány zamykány; po diskusi
k návrhu přijalo ZO usnesení
Usnesení 10/c/2:
ZO Šaratice stanovuje zamykání vstupních bran hřbitova v čase od 19.00 do 07.00;

Hlasování : 8 – 2 – 4 , schváleno
Dále bylo jednáno o návrhu, ţe toto provozní opatření bude aplikováno pouze na omezenou dobu –
zimní období ; k návrhu přijalo ZO usnesení
Usnesení 10/c/3:
ZO Šaratice stanovuje zahájení zamykání vstupních bran hřbitova dle předchozího usnesení na období
od 08.11.2010 do jara 2011 ; současně ZO ukládá starostovi zajisti dostatečnou informační kampaň a
zřetelné označení připravované změny u vstupu na hřbitov

Hlasování : 10 – 0 – 4 , schváleno
Pozn.: Členové ZO p.Kalouda Miroslav, Robeš R.,Válek P. a Konečný P. k celému přijatému opatření
prohlašují (a žádají uvést do zápisu), že jej považují za neadekvátní, zbytečně omezující možnost návštěv
hřbitova občany, přičemž vlastní podstatu občasných krádeží neřešící.V nejhorším by mohlo dojít
k uzamčení některého návštěvníka na hřbitově, což by u starších osob mohlo mít fatální následky.
M.Kalouda navrhl případně řešit situaci instalací dohledových web kamer.

d) D. Pitrová – při příleţitosti ukončení funkčního období stávajícího ZO vyslovila jménem kulturního
výboru ZO veřejné poděkování členům ZO za podporu a účast na akcích
e) L. Kaloudová,V. Kučera – problematika gramatiky Obecního zpravodaje, její náprava a forma omluvy
veřejnosti; krátká diskuse k přípravě vydání knihy o historii obce Šaratice
Závěrem starosta obce poděkoval všem členům zastupitelstva za práci v končícím volebním období a
každému osobně předal „Děkovný list“
S ohledem na skutečnost, ţe byl program zasedání vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a jednání
ukončil ve 20.45 hod.
Termín příštího zasedání: dle pozvánky starosty obce
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŢEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 12.10.2010, zápis má 4 strany

Zapsal : Miroslav KALOUDA

…………………………………

Ověřil:

Rudolf ROBEŠ

…………………………………

Jan PŘEROVSKÝ

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

