ZÁPIS č. 10/2010
ze zasedání

Zastupitelstva obce Šaratice
dne 13. prosince 2010
Přítomní:

Holoubek, Jakubec, Kaloudová , Kalouda M., Kalouda K., Pitrová, Rozbořil, Silnica,
Švehla,Válek
Nepřítomen:
Horáček, Konečný, Málek, Přerovský, Ševčík,
Zapisovatel :
Kalouda M.
Ověřovatel zápisu: Kaloudová,Válek
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; konstatoval, ţe je přítomno10 z celkového
počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navrţen M. Kalouda, ověřovateli zápisu
slečna Kaloudová a pan Válek. 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. Podmínky přijaté dotace na školení JSDH
3. Vyhláška č. 1/2010 O místních poplatcích
4. Vyhláška č.2/2010 o Místním poplatku za VHP
5. Rozpočtové opatření č.11/2010 k rozpočtu obce na rok 2010
6. Rozpočtové opatření č.12/2010 k rozpočtu obce na rok 2010
7. Rozpočtové provizorium obce Šaratice na rok 2011
8. Harmonogram inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2010
9. Změna výplatního termínu za 12/2010
10. Plán zasedání ZO v roce 2011
11. Volba zbývajících 2 členů Kulturního výboru ZO
12. Volba zástupců obce ve Školské radě ZŠ a MŠ Šaratice
13. Volba odpovědného redaktora pro Obecní zpravodaj
14. Souhlas se stavbou na pozemku p.č. 3450
15. Protokol z kontroly OSSZ
16. Zpráva z kontroly VZP
17. Zápis z kontroly matriční agendy
18. Protokol z dílčí kontroly v ZŠ a MŠ Šaratice
19. Ţádost ZŠ a MŠ Šaratice – pouţití odpisů FRIM na financování provozních výdajů
20. ŠARATICE, bytové druţstvo – dodatek č. 1 smlouvy o hospodaření s BD Slunná
21. ŠARATICE, bytové druţstvo – příspěvek na výměnu vchodových dveří v BD Slunná
22. Dodatek smlouvy č. 3376 s JMP Net, s.r.o. – provoz plynárenského zařízení
23. Různé, úkoly, závěr
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje program jednání v konečném návrhu starosty po doplnění ; současně ZO schvaluje
zapisovatele a ověřovatele zápisu dle návrhu.

Hlasování :

10 – 0 – 0, schváleno

2 Podmínky přijaté dotace na školení JSDH
Starosta seznámil ZO s přijatou dotací z JmKraje na školení jednotky SDH Šaratice ; současně seznámil
s podmínkami, kdy vzhledem ke krátkému času od potvrzení dotace jiţ nebude reálné dotaci řádně vyuţít ;Na
základě návrhu starosty přijalo
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí informaci o přidělení a podmínkách dotace na školení jednotky SDH; současně ZO
schvaluje nevyuţití dotace a vrácení celé dotace zpět na účet JmKraje v souladu s podmínkami a návrhem
starosty.

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

3 Vyhláška č.1/2010 O Místních poplatcích
Starosta seznámil ZO s návrhem nové obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 O místních poplatcích , která
nahrazuje dosavadní vyhlášku tak, aby byla plně v souladu s platnou legislativou a současně reflektovala vývoj
v této oblasti v souladu se zájmy občanů obce Šaratice; na návrh starosty přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 O místních poplatcích ve znění návrhu starosty
s účinností od 1.1.2011.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

4 Vyhláška č. 2/2010 O místním poplatku za provoz VHP
Starosta seznámil ZO s návrhem nové obecně závazné vyhlášky č.2/2010 O místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení; k návrhu doplnil důvodovou zprávou; po detailním
seznámení s návrhem přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení , ve znění předloţeného návrhu starosty, a to s účinností od 1.1.2011.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

5 RO č.11/2010 k rozpočtu obce na rok 2010
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č.11/2010 ,které provedl v přenesené pravomoci vč. podání
zdůvodnění
Usnesení :
ZO schvaluje přijetí RO č.11/2010 k rozpočtu obce na rok 2010 v předneseném znění bez výhrad

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

6 RO č.12/2010 k rozpočtu obce na rok 2010
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č.12/2010 ,které doplnil důvodovou zprávou.Po
detailním seznámením s poloţkami přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje přijetí RO č.12/2010 k rozpočtu obce na rok 2010 ve znění návrhu bez výhrad

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

7 Rozpočtové provizorium obce Šaratice na r. 2011
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového provizoria obce Šaratice,kterým se bude obec řídit na počátku
roku 2011 do doby přijetí řádného rozpočtu na r.2011; k návrhu doplnil zdůvodnění tohoto postupu.
Usnesení :
ZO schvaluje Rozpočtové provizorium obce Šaratice na počátek roku 2011 v předneseném znění návrhu starosty
bez výhrad.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

8 Harmonogram inventarizace majetku a závazků k 31.12.2010
Starosta seznámil ZO s návrhem harmonogramu řádné inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2010
Usnesení :
ZO schvaluje plán řádné inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2010 bez výhrad

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

9 Změna výplatního termínu za 12/2010
Starosta seznámil ZO s návrhem změny řádného výplatního termínu mezd a odměn za 12/2010 a to do
31.12.2010; návrh doplnil zdůvodněním .
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje změnu výplatního termínu mezd a odměn za 12/2010 a to do 31.12.2010, v souladu
s návrhem starosty.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

10 Plán zasedání ZO v r. 2011
Starosta seznámil ZO s plánem termínů zasedání zastupitelstva obce Šaratice v roce 2011.
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje plán termínů zasedání ZO Šaratice v r. 2011 dle návrhu starosty.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

11 Volba zbývajících 2 členů KV ZO
Starosta seznámil ZO s nutností dovolit zbývající 2 členy kulturního výboru do celkového počtu 5 členů.
Následně předsedkyně KV ZO Šaratice, L.Kaloudová seznámila ZO s návrhem, aby do KV ZO Šaratice byly
zvoleny sl. Frintová Iveta a sl. Nováková Denisa, obě bytem Šaratice, které se jiţ aktivně delší dobu podílejí na
práci KV; protoţe nebyly vzneseny námitky ani jiný návrh, a obě,osobně přítomné, kandidátky s návrhem
souhlasí, nechal starosta hlasovat ZO o volbě navrţených kandidátek do KV:
Usnesení :
a) ZO Šaratice volí slečnu Ivetu Frintovou, do funkce členka Kulturního výboru při ZO Šaratice.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno
b) ZO Šaratice volí slečnu Denisu Novákovou, do funkce členka Kulturního výboru při ZO Šaratice.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

12 Volba zástupců obce ve Školské radě ZŠ a MŠ Šaratice
Starosta seznámil ZO s nutností zvolit 2 zástupce obce Šaratice ve Školské radě ZŠ a MŠ Šaratice; s ohledem na
jiţ zahájenou diskuzi o smyslu a účelu ŠR, přednesl návrh kandidátů; pan Pavel Jakubec a paní Blanka
Jiráčková; protoţe nebyly vzneseny námitky ani jiný návrh, a oba, osobně přítomní, kandidáti s návrhem
souhlasí, nechal starosta hlasovat ZO o volbě navrţených zástupců do ŠR :
Usnesení :
a) ZO Šaratice volí pana Pavla Jakubce jako zástupce obce ve ŠR při ZŠ a MŠ Šaratice.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno
b) ZO Šaratice volí paní Blanku Jiráčkovou jako zástupkyni obce ve ŠR při ZŠ a MŠ Šaratice.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

13 Volba odpovědného redaktora pro obecní zpravodaj
Starosta seznámil ZO s dosavadní praxí při přípravě a vydávání obecného zpravodaje; konstatoval , ţe model
vícečlenné redakční rady se příliš neosvědčil a v posledních měsících byla úroveň zpravodaje předmětem časté
kritiky. Následně v diskuzi předsedkyně KV ZO Šaratice, L.Kaloudová přednesla ZO návrh, ţe je připravena a
ochotna převzít odpovědnost za vydávání zpravodaje jako jediná odpovědná redaktorka- odpovědná osoba za
formu i obsah; protoţe nebyly vzneseny námitky, nechal starosta hlasovat ZO o přijetí
Usnesení :
a) ZO Šaratice jmenuje sl.Lucii Kaloudovou jako odpovědnou redaktorku za formu a obsah obecního
zpravodaje.

Hlasování : 9 – 0 – 1, schváleno
b)

ZO Šaratice ukládá sl.Lucii Kaloudové připravit do příštího zasedání ZO návrh závazných pravidel pro
přípravu a vydávání obecního zpravodaje.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

14 Souhlas se stavbou na pozemku p.č. 3450
Starosta seznámil ZO se ţádostí ZEV Šaratice a.s. o vydání souhlasu se stavbou na pozemku p.č. 3450/2 v k.ú.
Šaratice, který je v majetku obce, přičemţ předmětná stavba – víceúčelový sklad, byl na dotčeném pozemku
postaven bez právního důvodu a souhlasu vlastníka; k návrhu v diskuzi vyplynulo, ţe ZEV Šaratice a.s.,
nedoplnil ţádost a jakékoliv vyrovnání a dlouhodobě v této záleţitosti nepostupuje s náleţitou péčí; následně
přijalo ZO
Usnesení :
a) ZO Šaratice zamítá vydání souhlasu se stavbou či jejím dodatečným schválení na pozemku p.č. 3450/2.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno
b) ZO Šaratice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3450/2 v k.ú. Šaratice a to za nejvyšší nabídnutou
cenu a úhradu všech nákladů spojených s prodejem.ZO ukládá starostovi zajistit realizaci usnesení dle
zákona o obcích.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

15 Protokol z kontroly OSSZ
Starosta seznámil ZO s protokolem č. 746/10 o kontrole pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění
provedené dne 25.11.2010 OSSZ Vyškov;
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí výsledky kontroly OSSZ Vyškov a schvaluje protokol č. 746/10 bez výhrad .

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

16 Zpráva z kontroly VZP
Starosta seznámil ZO se zprávou č.j.624/10/KP/2 o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
dodrţování dalších povinností plátce pojistného, provedené dne 25.11.2010 VZP ČR,ÚP Vyškov;
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí výsledky kontroly VZP ČR a schvaluje zprávu č.j. 624/10/KP/2 bez výhrad .

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

17 Zápis z kontroly matriční agendy
Starosta seznámil ZO se zápisem o kontrole matriční agendy u OÚ Šaratice , provedené dne 21.10.2010
referátem vnitřních věcí MěÚ Slavkov u Brna;
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí výsledky kontroly RefVV MěÚ Slavkov u Brna a schvaluje zápis z kontroly bez
výhrad .

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

18 Protokol o výsledku dílčí kontroly v ZŠ a MŠ Šaratice
Starosta seznámil ZO s protokolem č.j. 2/2010 o výsledku dílčí kontroly v ZŠ a MŠ Šaratice , provedené dne
11.11.2010 dle zákona o finanční kontrole č.320/2001 Sb. zástupci OÚ Šaratice ;
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí výsledky dílčí kontroly v ZŠ a MŠ Šaratice a schvaluje protokol z kontroly bez
výhrad .

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

19 Ţádost ZŠ a MŠ Šaratice – pokrytí zvýšených provozních výdajů
Starosta seznámil ZO s ţádostí ředitelky ZŠ a MŠ Šaratice na pokrytí zvýšených provozních výdajů ve výši
40.000,- Kč z důvodu navýšení finančních výdajů na nově zřízenou třídu mateřské školy; Po diskuzi k ţádosti,
ze které zejména vyplynula nutnost systémového řešení těchto opakovaných finančních poţadavků ke konci
kalendářního roku, přijalo ZO
Usnesení :
19a)
ZO Šaratice, zejména v souladu ust. § 28 zákona č.250/2000 Sb., a dalších navazujících předpisů,
schvaluje uloţení odvodu 40.000,- Kč z FRIM za rok 2010 do rozpočtu obce Šaratice
19b)
ZO Šaratice schvaluje poskytnutí příspěvku 40.000,- Kč z rozpočtu obce Šaratice (viz RO č.12/2010)
na provozní výdaje ZŠ a MŠ Šaratice, v souladu se ţádostí ředitelky ZŠ a MŠ Šaratice ze dne 13.12.2010.

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

20 ŠARATICE,bytové druţstvo-dodatek č.1 smlouvy o hospodaření s BD
Starosta seznámil ZO s návrhem dodatku č.1 smlouvy o hospodaření s bytovými domy v ulici Slunná , mezi
obcí Šaratice a bytovým druţstvem ŠARATICE;
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje dodatek č.1 smlouvy o hospodaření s bytovými domy ze dne 16.08.2004, mezi Obcí
Šaratice a ŠARATICE,bytové druţstvo, ve znění předloţeného návrhu.

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

21 ŠARATICE,bytové druţstvo-příspěvek na výměnu dveří v BD
Starosta seznámil ZO se ţádostí ŠARATICE,bytové druţstvo ,ze dne 1.9.2010, o příspěvek na výměnu
vchodových dveří v bytových domech v ulici Slunná,kterých je Obec Šaratice většinovým vlastníkem;Po detailní
vysvětlení celé záleţitosti a zdůvodnění s ohledem na platná předchozí rozhodnutí ZO, přijalo na návrh starosty
ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje proplacení finančního příspěvku ve výši 25.000,- Kč druţstvu ŠARATICE,bytové
druţstvo, na opravu – výměnu vchodových dveří v bytových domech v ulici Slunná.

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

22 Dodatek smlouvy č. 3376 s JMP Net, s.r.o. – provoz plyn. zařízení
Starosta seznámil ZO s návrhem dodatku smlouvy č. 3376 mezi Obcí Šaratice a společností JMP Net,s.r.o.,
sídlem Brno,IČ 27689841 , o nájmu a provozování plynárenského zařízení ; Po detailním vysvětlení přijalo na
návrh starosty ZO
Usnesení :
ZO Šaratice dodatek smlouvy č. 3376 mezi Obcí Šaratice a JMP Net,s.r.o. , sídlem Brno, o nájmu a provozování
plynárenského zařízení ve znění návrhu; ZO ukládá starostovi zajistit realizaci usnesení.

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

23 Různé, úkoly a závěr
a)

Starosta seznámil ZO s usnesením Okresního soudu Vyškov o určení Obce Šaratice jako opatrovníka
pana Stanislava Matyáše,nar.23.2.1963
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí;

Hlasování : nehlasováno
b) Starosta seznámil ZO s nabídkou NetFree s.r.o. - vybudování optické kabelové sítě ve výkopech
plánované kanalizace; místostarosta a předseda DSO Litava navrhl odmítnout návrh jako
nerealizovatelný a pro obec nepřijatelný.
Usnesení :
ZO zamítá nabídku NetFree s.r.o. na vybudování optické kabelové sítě;

Hlasování : 10-0-0, schváleno
c)

ATIS Jihlava spol s.r.o. – ţádost o povolení provozu VHP CRAZY JOKER v Pohostinství Šlahora,
Šaratice, a to na období 1.1.2011 – 30.06.2011
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje vydání povolení k provozu VHP společnosti ATIS Jihlava, spol. s r.o. , pro
provozovnu Pohostinství Šlahora, Šaratice 175, a přístroj CRAZY JOKER ev. č. 34175748;

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno
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 : 15.12.2010, zápis má 5 stran

Zapsal : Miroslav KALOUDA

…………………………………

Ověřil:

Pavel VÁLEK

…………………………………

Lucie KALOUDOVÁ

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

