ZÁPIS
Z ustavujícího

9/2010

Č.

zasedání nově zvoleného

Zastupitelstva obce Šaratice
dne 8.listopadu
Přítomní:

2010

Holoubek F., Horáček J., Jakubec P., Kaloudová L., Kalouda Karel, Kalouda Miroslav,
Konečný P., Málek M., Pitrová D., Přerovský J., Rozbořil S., Silnica M., Ševčík P.,
Švehla r., Válek P.

Nepřítomen: Zapisovatel:
M. Kalouda ml.
Ověřovatel zápisu: Rozbořil, Holoubek
Místo a čas konání: Obřadní síň OÚ , Šaratice v 19.00 hod

A) Zahájení, schválení předsedajícího zasedání
Dosavadní starosta K. Kalouda zahájil zasedání, přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno 15
z celkového počtu 15 členů nově zvoleného ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zasedání bylo svoláno v souladu
se zákonem. Doporučil před dalším jednáním ustanovit předsedajícího zasedání. K. Kalouda navrhl, aby v řízení
zasedání pokračoval až do volby nového starosty nejstarší člen ZO pan Přerovský Jan.
Karel Kalouda vyzval členy ZO k podání protinávrhu. Protože žádný nepadl, dal hlasovat o

usnesení:
Nově zvolené Zastupitelstvo
obce Šaratice
starosty pana Jana Přerovského.

schvaluje

Hlasování:

jako předsedajícího

zasedání

do zvolení nového

15 - O- O , schváleno

B) Ověření mandátů členů ZO
Předsedající J.Přerovský provedl na základě oficiálního zápisu o výsledku voleb a zvolení jednotlivých
zastupitelstva ověření mandátů všech přítomných nově zvolených zastupitelů.
Výsledek: bez závad a nesrovnalostí

členů

C) Složení slibu členů ZO (v souladu se zákonem o obcích)
V souladu se zákonem o obcích složili zastupitelé slib, který stvrdili vlastnoručním podpisem na příslušnou
listinu s textem slibu zastupitele. Po složení slibu předal předsedající všem zastupitelům "Osvědčení o zvolení
zastupitelem", Na výzvu předsedajícího ke kontrole správnosti údajů nikdo nereagoval žádnou připomínkou.

D) Určení zapisovatele
Předsedající navrhl na zapisovatele
návrh dal hlasovat o

o průběhu zasedání pana Miroslava Kaloudu. Protože nebyl vznesen jiný

usnesení:
Nově zvolené Zastupitelstvo
Miroslava Kaloudu.

obce Šaratice

schvaluje

Hlasování:

jako zapisovatele

o průběhu

15 - O- O , schváleno

zasedání

ZO pana

E) Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání pana F. Holoubka a pana S. Rozbořila.
Protože nebyl vznesen jiný návrh dal hlasovat o
usnesení:
Nově zvolené Zastupitelstvo obce Šaratice schvaluje jako ověřovatele zápisu o průběhu zasedání ZO pana
F. Holoubka a pana S. Rozbořila.

Hlasování:

15 - O- O ,schváleno

F) Program dalšího jednání
Po rekapitulaci původního návrhu programu navrhl K. Kalouda další body na doplnění programu:
a) Navrhl, aby byly do programu doplněny body
Stanovení kompetencí pro schvalování dalších rozpočtových opatření
Upřesnění kompetencí místostarosty obce
usnesení:
Zastupitelstvo

obce Šaratice schvaluje doplnění programu

Hlasování:

zasedání ZO dle návrhu

15 - O- O, schváleno

Konečný schválený program zasedání:
Program:
1. Návrh volebního řádu
2. Volba členů volební a mandátové komise
3. Stanovení počtu členů kontrolního výboru
4. Stanovení počtu členů finančního výboru
5. Stanovení počtu členů kulturního výboru
6. Určení počtu členů Rady obce
7. Určení funkcí, které budou vykonávány v režimu dlouhodobého uvolnění
8. Volba starosty obce
9. Volba místostarosty obce
10. Volba členů Rady obce
11. Volba předsedy finančního výboru
12. Volba předsedy kontrolního výboru
13. Volba předsedy kulturního výboru
14. Volba členů finančního výboru
15. Volba členů kontrolního výboru
16. Volba členů kulturního výboru
17. Stanovení pravidel pro odměňování neuvolněných členů ZO
18. Jednací řád ZO pro volební období 2010 - 2014
19. Podmínky pro svatební obřady na OÚ Šaratice na období 2010 - 2014
20. Volba zástupců obce do výboru DSO LlTAVA Šaratice
21. Schválení zástupců obce do Školské rady ZŠ a MŠ Šaratice
22. Rozpočtové opatření č.lO/2006
23. Prodej části pozemku p. č. 183 - kupní smlouva
24. Záměr novostavby RD; SOSB na věcné břemeno k TI
25. Záměr vodovodní přípojky k RD č.251; SOSB na věcné břemeno
26. Stanovení kompetencí pro schvalování dalších rozpočtových opatření
27. Upřesnění kompetencí místostarosty obce

1 Návrh volebního řádu
Před vlastním projednáváním volebního řádu navrhl předsedající určit způsob volby, a to formou veřejným
hlasováním.
Usnesení 1a):
za Šaratice schvaluje způsob voleb formou veřejného hlasování.

Hlasování:

6 - 9 - 0, zamítnuto

Předsedající konstatoval, že volby tedy budou formou tajného hlasování a seznámil ZO s návrhem volebního
řádu do funkcí ZO pro tuto variantu.
Usnesení:
ZO Šaratice schvaluje volební řád pro volby do funkcí ZO Šaratice dle návrhu předsedajícího.

Hlasování:

°-

15 -

0, schváleno

2 Volba členů volební a mandátové komise
Do volební a mandátové komise, která bude dle schváleného volebního řádu řídit volby do funkcí ZO, byli
navrženi členové ZO
Dana Pitrová
Pavel Jakubec
Stanislav Rozbořil

o tomto

složení volební komise dal předsedající hlasovat

Hlasování:

15 -

°-

0, schváleno

Na návrh p. Jakubce si komise následně zvolila za předsedu jednohlasně

paní Danu Pitrovou.

3 Stanovení počtu členů kontrolního výboru
Předsedající přednesl návrh
Usnesení 3):
za Šaratice zřizuje Kontrolní výbor a schvaluje, aby Kontrolní výbor měl celkem 3 členy.

Hlasování:

15 -

°-

0, schváleno

4 Stanovení počtu členů finančního výboru
Předsedající navrhl
Usnesení 4):
za Šaratice zřizuje Finanční výbor a schvaluje, aby finanční výbor měl celkem 3 členy.

Hlasování:

15 -

°-

0, schváleno

5 Stanovení počtu členů kulturního výboru
M. Kalouda navrhl, aby vzhledem ke zkušenostem s prací KV z minulého období byl kulturní výbor schválen
jako 5-ti členný a návrh doplnil detailním zdůvodněním.
Předsedající v reakci odmítl tento návrh jako
nedůvodný a navrhl
Usnesení 5a):
za Šaratice zřizuje Kulturní výbor a schvaluje aby kulturní výbor měl celkem 3 členy.

Hlasování:

1-

14 - 0, zamítnuto

Následně nechal předsedající hlasovat o protinávrhu M. Kaloudy
Usnesení 5a):
za Šaratice zřizuje Kulturní výbor a schvaluje, aby kulturní výbor měl celkem 5 členů.

Hlasování:

14 - 1- 0, schváleno

6 Určení počtu členů Rady obce
Předsedající seznámil za, že vzhledem k počtu členů za je počet členů Rady obce ze zákona o obcích stanoven
na 5 členů (vč. starosty a místostarosty) tedy bez možnosti změny počtu.
Usnesení :
za Šaratice bere na vědomí

Hlasování:

7 Určení funkcí,
uvolnění"

15 - O- O , schváleno

které budou vykonávány v režimu "dlouhodobého

Předsedající seznámil za s návrhem,aby v režimu "dlouhodobého uvolnění" byla vykonávána pouze funkce
starosty obce
Usnesení 7):
za Šaratice schvaluje že "dlouhodobě uvolněn" v souladu se zákonem o obcích bude při výkonu funkce pouze
starosta obce

Hlasování:

15 - O- O, schváleno

8 Volba starosty obce
Jan Přerovský následně předal slovo volební komisi.
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci starosty obce. Po obdržení
písemných návrhů připravila volební komise hlasovací lístky, které byly vydány všem zastupitelům.
Předsedkyně volební komise vyzvala členy za k provedení volby dle volebního řádu.
Po vyhodnocení tajného hlasování volebni komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce starosta obce Šaratice.
Kandidát
počet získaných hlasů
1.
Karel Kalouda
15 - zvolen
Do funkce starosty obce Šaratice byl zvolen pan Karel KALOUDA.

9 Volba mÍstostarosty obce
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci místostarosty obce. Po obdržení
písemných návrhů připravila volební komise hlasovací lístky , které byly vydány všem zastupitelům.
Předsedkyně volební komise vyzvala členy za k provedení volby dle volebního řádu.
Po vyhodnocení tajného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce místostarosta obce Šaratice.
Kandidát
počet získaných hlasů
1. František Holoubek
1 - nezvolen
2. Miroslav Kalouda
14 - zvolen
Do funkce místostarosty

obce Šaratice byl zvolen pan Miroslav KALOUDA.

10 Volba členů Rady obce
Před zahájením volby upozornila předsedkyně volební komise členy za, že se volí pouze 3 členové rady do
celkového počtu 5, protože starosta a místostarosta jsou členy rady obce ze zákona.
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci člena rady obce. Po obdržení
písemných návrhů připravila volební komise hlasovací lístky,
které byly vydány všem zastupitelům.
Předsedkyně volební komise vyzvala členy za k provedení volby dle volebního řádu.
Po vyhodnocení tajného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce člen rady obce Šaratice.

1.
2.
3.
4.
5.

Kandidát
František Holoubek
Miroslav Málek
Petr Konečný
Pavel Válek
Marek Silnica

počet získaných hlasů
11 - zvolen
13 - zvolen
11 - zvolen
7 - nezvolen
1 - nezvolen

Do funkce člen Rady obce tak byli zvoleni:
1.
Miroslav MÁLEK
2.
Petr KONEČNÝ
3.
František HOLOUBEK
Dále jsou členy Rady obce ze zákona Karel Kalouda - starosta a Miroslav Kalouda - místostarosta.

11 Volba předsedy finančního výboru
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci předseda finančního výboru. Po
obdržení písemných návrhů připravila volební komise hlasovací lístky, které byly vydány všem zastupitelům.
Předsedkyně volební komise vyzvala členy za k provedení volby dle volebního řádu.
Po vyhodnocení tajného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce předseda finančního výboru .
Kandidát
počet získaných hlasů
1. Marek Silnica
14 - zvolen
Do funkce předseda

finančního

výboru byl zvolen pan Marek SILNICA.

12 Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci předseda kontrolního výboru.
Po obdržení písemných návrhů připravila volební komise hlasovací lístky , které byly vydány všem
zastupitelům. Předsedkyně volební komise vyzvala členy za k provedení volby dle volebního řádu.
Po vyhodnocení tajného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce předseda kontrolního výboru .
Kandidát
počet získaných hlasů
1. Jan Přerovský
7 - nezvolen
Protože nebyl předseda zvolen v I. kole, vyhlásila volební komise 2. kolo volby.
Volební komise připravila hlasovací lístky v souladu s volebním řádem, a tyto byly vydány všem zastupitelům.
Předsedkyně volební komise vyzvala členy za k provedení volby předsedy kontrolního výboru dle volebního
řádu.
Po vyhodnocení tajného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce člen rady obce Šaratice.
Kandidát
počet získaných hlasů - II. kolo
1. Jan Přerovský
2 - nezvolen
2. Jindřich Švehla
7 -nezvolen
3. Dana Pitrová
5 - nezvolen
Protože nebyl zvolen ani v II. kole předseda kontrolního výboru, vyhlásila volební komise 3. kolo volby.
Volební komise připravila hlasovací lístky v souladu s volebním řádem, a tyto byly vydány všem zastupitelům.
Předsedkyně volební komise vyzvala členy za k provedení volby předsedy kontrolního výboru dle volebního
řádu.
Po vyhodnocení tajného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce předseda kontrolního výboru.
Kandidát
počet získaných hlasů - III. kolo
1. Jindřich Švehla
7 - nezvolen
2. Dana Pitrová
6 - nezvolen
Protože nebyl zvolen ani ve III. kole

předseda kontrolního výboru, vyhlásila volební komise 4. kolo volby.

Volební komise připravila hlasovací lístky v souladu s volebním řádem, a tyto byly vydány všem zastupitelům.
Předsedkyně volební komise vyzvala členy ZO k provedení volby předsedy kontrolního výboru dle volebního
řádu.
Po vyhodnocení tajného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce předseda kontrolního výboru rady obce Šaratice.
Kandidát
počet získaných hlasů - lV.kolo
1. Jindřich Švehla
11 - zvolen
Do funkce předseda Kontrolního výboru byl zvolen pan Jindřich ŠVEHLA.

13 Volba předsedy kulturního výboru
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci předseda kulturního výboru. Po
obdržení písemných návrhů připravila volební komise hlasovací lístky, které byly vydány všem zastupitelům.
Předsedkyně volební komise vyzvala členy ZO k provedení volby dle volebního řádu.
Po vyhodnocení tajného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce předseda kulturního výboru .
Kandidát
počet získaných hlasů
1. Lucie Kaloudová
13 - zvolen
Do funkce předsedkyně kulturního

výboru byla zvolena sl. Lucie KALOUDOV Á.

14 Volba členů finančního výboru
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci člen finančního výboru. Po
obdržení písemných návrhů připravila volební komise hlasovací lístky, které byly vydány všem zastupitelům.
Předsedkyně volební komise vyzvala členy ZO k provedení volby dle volebního řádu.
Po vyhodnocení tajného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce člen finančního výboru .
Kandidát
počet získaných hlasů
1. Jan Přerovský
3 -nezvolen
2. Jaroslav Horáček
9 - zvolen
3. Dana Pitrová
7 - nezvolen
4. Pavel Ševčík
9 - zvolen
Do funkce člen finančního výboru byl zvolen pan Jaroslav HORÁČEK a pan Pavel ŠEVČÍK.

15 Volba členů kontrolního výboru
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci člen kontrolního výboru. Po
obdržení písemných návrhů připravila volební komise hlasovací lístky, které byly vydány všem zastupitelům.
Předsedkyně volební komise vyzvala členy ZO k provedení volby dle volebního řádu.
Po vyhodnocení tajného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce člen kontrolního výboru .
Kandidát
počet získaných hlasů
1. Stanislav Rozbořil
13 -zvolen
2. Pavel Jakubec
12 - zvolen
3. Jan Přerovský
5 - nezvolen
Do funkce člen kontrolního výboru byli zvoleni pan Stanislav ROZBOŘIL, pan Pavel JAKUBEC.

16 Volba členů kulturního výboru
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci člen kulturního výboru. Po
obdržení písemných návrhů připravila volební komise hlasovací lístky, které byly vydány všem zastupitelům.
Předsedkyně volební komise vyzvala členy ZO k provedení volby dle volebního řádu.
Po vyhodnocení tajného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce člen kulturního výboru .
Kandidát
počet získaných hlasů
1. Dana Pitrová
14 - zvolen
2. Pavel Ševčík
14 - zvolen
Do funkce člen kulturního výboru byli zvoleni paní Dana PITROV Á a pan Pavel ŠEVČÍK.
Protože nebyly podány kandidatury na zbývající 2 členy KV, bude dovolba do celkového počtu S-ti členů
provedena na dalším zasedání ZOo
Pozn.: Po ukončení bodu 16) se omluvil Z další účasti na jednání pan P. Jakubec - od bodu 17 je tedy
přítomno 14 členů ZD.

17 Stanovení pravidel odměňování neuvolněných členů ZO
Po seznámení se stávajícím stavem pravidel pro odměňování neuvolněných členů ZO , vč. podrobného
vysvětlení základních navrhovaných podmínek, navrhl Jan Přerovský přijmout usnesení:
Usnesení 17a):
ZO Šaratice schvaluje snížení všech odměn neuvolněným členům ZO na 50% z částek stanovených
dle
pravidel určených zákonem o obcích a nařízením či vyhláškou vlády, přičemž v případě souběhu několika funkcí
u jednoho zastupitele bude tento odměňován pouze za funkci s nejvyšší odměnou.

Hlasování:

2 - 12 - O, zamítnuto

Následně přednesl M. Kalouda původní návrh
Usnesení 17b):
ZO Šaratice schvaluje odměňování neuvolněných členů ZO v plné,tedy 100% možných částek dle pravidel
určených zákonem o obcích a nařízením či vyhláškou vlády, přičemž v případě souběhu několika funkcí u
jednoho zastupitele bude tento odměňován za každou funkci,kterou vykonává.

Hlasování:

11 - 1 - 2 , schváleno

Dále k tomuto tématu doplnil starosta návrh
Usnesení 17c):
ZO Šaratice schvaluje odměňování neuvolněných členů ZO dle usnesení 17b) s účinností od 08.11.2010.

Hlasování:

14 - O- O, schváleno

18 Jednací řád ZO pro období 2010-2010
Starosta seznámil ZO s návrhem Jednacího řádu ZO a navrhl jej přijmout jako základní dokument, jímž se bude
ZO řídit při svých zasedáních ve volebním období 2010-2014.
Usnesení 18):
ZO Šaratice schvaluje jednací řád ZO pro období 2010-2014 ve znění návrhu starosty.

Hlasování:

14 - O- O, schváleno

19 Podmínky svatebních obřadů na OÚ Šaratice 2010-2014
Starosta na základě žádosti matrikářky OÚ Šaratice,paní B. Jiráčkové,
seznámil ZO s návrhem podmínek
vykonávání svatebních obřadů na OÚ Šaratice pro období 2010 - 2014.
Usnesení 19):
ZO Šaratice schvaluje podmínky konání svatebních obřadů na OÚ Šaratice dle návrhu starosty, přičemž hlavní
body podmínek jsou:
Místo konání Obřadní síň OÚ Šaratice, Náves 83,
Termín konání Sobota, 09.00 -16.00 hod
Seznam oddávajících:
Karel Kalouda-starosta
; Miroslav Kalouda-místostarosta

Hlasování:

14 - O- O, schváleno

20 Volba zástupců obce do výboru DSO LITA VA
Starosta seznámil za s návrhem,aby do výboru dobrovolného svazku obcí LITA V A, Šaratice, zvolilo
své zástupce dle stanov DSa LITA V A, stejně jako v minulém období, starostu a místostarostu
Usnesení 20a):
ZO Šaratice jmenuje jako své zástupce do výboru DSO LIT AV A, sídlo Šaratice,Náves 83, :
1 - Pan Karel Kalouda - starosta obce

za

jako

Hlasování : 14 - O- O, schváleno
2 - Pan Miroslav Kalouda - místostarosta obce

Hlasování:

14 - O- O, schváleno

Dále starosta navrhl aby byli zvoleni náhradníci za tyto zástupce ve výboru DSO Litava, a to jmenovitě:
Usnesení 20b):
ZO Šaratice jmenuje jako náhradníky svých zástupců ve výboru DSO LIT AV A, sídlo Šaratice,Náves 83, :
I - pan Petr Konečný (za Karla Kaloudu)

Hlasování:
2 - pan Miroslav Málek

13 - O-1, schváleno

(za Miroslava Kaloudu)

Hlasování:

13 - O-1, schváleno

21 Volba zástupců obce do ŠR při ZŠ a MŠ Šaratice
Starosta seznámil za s návrhem,aby do Školské rady při ZŠ a MŠ Šaratice , zvolilo za své zástupce;
Protože při navrhování kandidátů nedošlo k získání souhlasu navržených kandidátů, navrhl starosta volbu odložit
na příští zasedání za
Usnesení 21):
za Šaratice odkládá volbu zástupců do ŠR ZŠ a MŠ Šaratice na příští zasedání

Hlasování:

13 - 1 - O, schváleno

22 RO č.l0/2010 - provedené starostou obce
Starosta seznámil za s rozpočtovým opatřením č. 8/2010 , které provedl v přenesené pravomoci vč. podání
zdůvodnění
Usnesení 22):
za schvaluje přijetí Ra č. 10/2010 k rozpočtu obce na rok 2010 v předneseném znění bez výhrad

Hlasování:

14 - O- O, schváleno

23 Prodej části pozemku p.č. 183 - kupní smlouva
Starosta, v návaznosti na usnesení za č.11 ze zasedání č.7/2010, seznámil za s výsledkem vyhlášení a
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 183 - o celkové výměře 5m2- zastavěné částí RD č.p.39.
Jedinou nabídku,doručenou 18.10.2010, podala paní Anna Jandorová, Šaratice č.39.
Po projednání přednesl starosta návrh
Usnesení 23):
za schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku p.č. 183 v k.ú. Šaratice, zapsaného na LV 10001
o výměře 5m2, určené geometrickým plánem č. 957-81/20 IO zpracovaným GEaMARK s.r.o. , a ověřeným a
schváleným KÚ Vyškov, paní Anně Jandorové , Kotrč 39, ŠARATICE v souladu s podmínkami její písemné
nabídky, tj. za cenu 100,- Kč/m2 a současně úhradu všech nákladů s přípravou a realizací prodeje .za ukládá
starostovi realizovat usnesení a kupní smlouvu uzavřít v souladu se zákonem.

Hlasování:

14 - O- O, schváleno

24 Záměr výstavby RD;SOSB na věcné břemeno k TI
Starosta seznámil za se žádostí Ing.D. Hradila,v zastoupení investorů výstavby nového RD na parcelách p.č.
216,217/2,219,220 v k.ú. Šaratice na uzavření SOSB na věcné břemeno k vybudování a napojení inženýrských
sítí.Pro další jednání o této věci oznámil starosta K .Kalouda,že se vylučuje z hlasování o této věci jako osoba
podjatá, což za vzalo na vědomí (tzn. že hlasuje 13 členů Za)
Po projednání přednesl místostarosta návrh
Usnesení 24):
za schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno k pozemku p.č. 53/1 pro účely
vybudování IS a TI k nově budovanému RD , mezi Obcí Šaratice a investory výstavby, sl. Klárou Kaloudovou a
p.Tomášem Kadlecem, v souladu s podanou žádostí a návrhem. za ukládá starostovi realizovat usnesení a
smlouvu uzavřít v souladu se zákonem.

Hlasování:

12 - O-1, schváleno

25 Záměr stavby vodovodní přípojky k RD;SOSB na věcné břemeno
Starosta seznámil za se žádostí Ing.J. Strachoně ,v zastoupení investora stavby vodovodní přípojky k RD
č.251,paní Jany Daňkové ,Chaloupky č.251,Šaratice, o uzavření SOSB na věcné břemeno k parcele p.č. 365
v k.ú. Šaratice. Po projednání přednesl starosta návrh
Usnesení:
za schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno k pozemku p.č. 365 pro účely vybudování
vodovodní přípojky k RD Chaloupky č.251,Šaratice , mezi Obcí Šaratice a investorem paní Janou Daňkovou,
v souladu s podanou žádostí a návrhem .ZO ukládá starostovi realizovat usnesení a smlouvu uzavřít v souladu
se zákonem.

Hlasování:

14 - O- O, schváleno

26 Stanovení kompetencí pro schvalování dalších rozpočtových opatření
Starosta předložil za návrh na rozšíření pravomocí RO a starosty k přijímání a schvalování omezených úprav
rozpočtu obce pro zajištění operativnosti a flexibility hospodaření a plnění běžných úkolů v rámci jejich
kompetencí.
Usnesení 26a): za schvaluje rozšíření kompetencí Rady obce Šaratice a pověřuje RO k přijímání a schvalování
úprav rozpočtu obce Šaratice v limitu jednotlivé položky do 50.000,- Kč včetně. Schvalování ostatních
rozpočtových opatření zůstává v pravomoci za.

Hlasování:

14 - O- O, schváleno

Usnesení 26b): za schvaluje rozšíření kompetencí starosty obce Šaratice a pověřuje ho ke schválení nesporných
účelových dotací ve prospěch obce Šaratice během roku přijatých před zasedáním Rady obce nebo Zastupitelstva
obce. Schvalování ostatních rozpočtových opatření zůstává v pravomoci za nebo RO.

Hlasování:

14 - O- O, schváleno

27 Upřesnění kompetencí místostarosty obce
Starosta seznámil za s právním výkladem stanovení kompetencí místostarosty obce a navrhl, aby za přijalo
usnesení, které jednoznačně uděluje místostarostovi stejné kompetence, jaké má starosta obce.
Usnesení: za potvrzuje a přiznává místostarostovi obce Miroslavu Kaloudovi ml., nar.25.1.1968, veškeré
kompetence v plném rozsahu, jaké náleží ze zákona nebo rozhodnutí za nebo RO starostovi obce.

Hlasování:

14 - O- O, schváleno

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání vyčerpán, starosta poděkoval
ukončil.

všem za účast

a jednání

Termín příštího zasedání:

dle pozvánky starosty obce

Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí: PRO - PROTI - ZDRŽEL SE
(např. 14 - O - 1 )
Zapsáno:

10.11.2010, zápis má 10 stran + 2 přílohy (výtah ze zápisu o volbách do funkcí)

Zapsal: Miroslav KALOUDA

Správnost zápisu a zapsaných výsledků voleb ověřují:

Dana Pitrová-

předsedkyně volební komise

Pavel Jakubec

- člen volební komise

Stanislav Rozbořil -člen volební komise

Ověřil:

František HOLOUBEK

Stanislav ROZBOŘIL

Starosta: Karel KALOUDA

