ZÁPIS č. 1/2011
ze zasedání

Zastupitelstva obce Šaratice
dne 24. ledna 2011
Přítomní:

Holoubek, Horáček, Jakubec, Kaloudová, Kalouda M., Kalouda K., Konečný, Málek, Pitrová,
Přerovský, Rozbořil, Švehla, Ševčík
Nepřítomen:
Silnica, Válek
Zapisovatel :
Kalouda M.
Ověřovatel zápisu: Švehla, Ševčík
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 přítomno13 z celkového
počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navrţen M. Kalouda, ověřovateli zápisu pan
Švehla a pan Ševčík. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
Po seznámení s návrhem programu a jeho navrţenou úpravou bylo hlasováno o konečném návrhu programu:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2010
3. Odpisový plán HIM ZŠ a MŠ Šaratice na rok 2011
4. Aktualizace směrnic o účetnictví obce na rok 2011
5. Plán činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2011
6. Rozpočet obce Šaratice na rok 2011
7. Rozpočtový výhled obce Šaratice na rok 2012 - 2018
8. Výroční zpráva plnění zákona č. 106/1999 Sb.
9. Prodej pozemku p.č. 3450/2
10. Různé, úkoly, závěr
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje program jednání ve výše uvedeném upraveném znění; současně ZO schvaluje
zapisovatele a ověřovatele zápisu dle návrhu.

Hlasování :

13 – 0 – 0, schváleno

2 Výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2010
Starosta přednesl závěrečnou zprávu a seznámil ZO s výsledky inventarizace majetku a závazků obce Šaratice
k 31.10.2010 ; Na základě návrhu starosty přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje výsledky inventarizace majetku a závazků obce Šaratice k 31.12.2010 bez výhrad ;

Hlasování : 13 – 0 – 0 , schváleno

3 Odpisový plán HIM ZŠ a MŠ Šaratice na rok 2011
Starosta seznámil ZO s návrhem odpisového plánu ZŠ a MŠ Šaratice na rok 2010,který zpracovala a předkládá
ředitelka ZŠ a MŠ Šaratice; po doplnění informací na návrh starosty přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje Odpisový plán HIM pro ZŠ a MŠ Šaratice na rok 2011 ve znění návrhu ředitelky ZŠ a MŠ
Šaratice ze dne 03.01.2011.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

4 Aktualizace směrnic o účetnictví obce na rok 2011
Starosta přednesl ZO návrh aktualizace směrnic o účetnictví obce Šaratice na rok 2011 a návrh doplnil
důvodovou zprávou; po detailním seznámení s návrhem přijalo ZO
Usnesení :
4a)
ZO Šaratice schvaluje Směrnici o účetnictví obce na rok 2011, ve znění předloţeného návrhu
starosty, a to s účinností od 1.1.2011.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
4b)

ZO Šaratice schvaluje Spisový skartační řád vč. přílohy 1 aţ 6, ve znění předloţeného návrhu
starosty, a to s účinností od 1.1.2011.

4c)

ZO Šaratice schvaluje Směrnici o cestovních náhradách na rok 2011 , ve znění předloţeného návrhu
starosty, a to s účinností od 1.1.2011.

4d)

ZO Šaratice schvaluje Organizační řád obce Šaratice na rok 2011 , ve znění předloţeného návrhu
starosty, a to s účinností od 1.1.2011.

4e)

ZO Šaratice schvaluje Směrnici o finanční kontrole v obci na rok 2011, ve znění předloţeného návrhu
starosty, a to s účinností od 1.1.2011.

4f)

ZO Šaratice schvaluje Směrnici o finanční kontrole pro obcí zřizované PO na rok 2011, ve znění
předloţeného návrhu starosty, a to s účinností od 1.1.2011.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

5 Plán činnosti finančního a kontrolního výboru pro rok 2011
Starosta seznámil ZO s návrhem plánu činnosti finančního a kontrolního výboru pro rok 2011
Usnesení :
ZO schvaluje plán činnosti finančního a kontrolního výboru pro rok 2011 v předneseném znění návrhu starosty

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

6 Rozpočet obce Šaratice na rok 2011
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtu obce Šaratice na rok 2011, ve znění doporučeného ke schválení Radou
obce a zveřejněného dle zákona o obcích. Po úvodní zprávě v rozpravě k návrhu bylo od členů ZO přijato
k hlasování několik pozměňovacích návrhů na následující změny vč. zdůvodnění.
Vzhledem k tomu, ţe jiné návrhy nebyly podány, nechal starosta hlasovat nejprve o pozměňovacích návrzích:
Usnesení :
6a)
ZO Šaratice schvaluje sníţení poloţky 3639 2131 z 82 tis.na 76 tis. Kč (pronájmy pozemků)
Vzniklý přebytek 6 tis. Kč bude převeden do rezervy 6409 5901

Hlasování : 11 – 1 – 1, schváleno
6b)

ZO Šaratice schvaluje navýšení poloţky 1037 5222 z 0 na 30 tis Kč
(dotace na činnost MS VODA Šaratice)
Financování tohoto navýšení bude provedeno z rezervy - poloţka 6409 5901

Hlasování : 11 – 1 – 1, schváleno
6c)

ZO Šaratice schvaluje navýšení poloţky 3119 5331 ze 100 tis. na 150 tis Kč
(příspěvek na provoz MŠ Šaratice)
Financování tohoto navýšení bude provedeno z rezervy - poloţka 6409 5901

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
6d)

ZO Šaratice schvaluje navýšení poloţky 3330 5223 z 0 na 50 tis. Kč
(příspěvek ŘK Církvi Farnost Šaratice na opravy kostela)
Financování tohoto navýšení bude provedeno z rezervy - poloţka 6409 5901

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

6e)

ZO Šaratice schvaluje navýšení poloţky 3419 6322 z 0 na 150 tis. Kč
(příspěvek TJ SOKOL Šaratice na opravy sportovního areálu- fotbalové hřiště a zázemí )
Financování tohoto navýšení bude provedeno z rezervy - poloţka 6409 5901

6 f)

ZO Šaratice schvaluje navýšení poloţky 4319 5221 z 0 tis. na 10 tis. Kč
(příspěvek na sociální péči-neinvestiční )
Financování tohoto navýšení bude provedeno z rezervy - poloţka 6409 5901

6 g)

ZO Šaratice schvaluje navýšení poloţky 3412 5137 ze 100 tis na 150 tis. Kč
(Realizace nového dětského hřiště – dofinancování případné dotace)
Financování tohoto navýšení bude provedeno z rezervy - poloţka 6409 5901

6 h)

ZO Šaratice schvaluje navýšení poloţky 2221 5169 z 0 na 100 tis. Kč
(Sluţby - komunikace)
Financování tohoto navýšení bude provedeno z rezervy - poloţka 6409 5901

6 i)

ZO Šaratice schvaluje navýšení poloţky 3744 6121 z 0 na 210 tis. Kč
(Protipovodňová opatření)
Financování tohoto navýšení bude provedeno z rezervy - poloţka 6409 5901

Hlasování : 10 – 0 – 3, schváleno

Hlasování : 11 – 0 – 2, schváleno

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
Po zapracování schválených pozměňovacích návrhů do návrhu rozpočtu nechal starosta hlasovat o přijetí
konečného znění rozpočtu obce Šaratice 2011

6 j)

ZO Šaratice schvaluje Rozpočet obce Šaratice na rok 2011 ve znění původního návrhu Rady
obce vč. přijatých pozměňovacích návrhů

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

7 Návrh rozpočtového výhledu obce Šaratice na 2012-2018
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2012 – 2018. Po podání vysvětlení detailu a
důvodu jeho vzniku přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje Rozpočtový výhled obce Šaratice na roky 2012 – 2018 ve znění návrhu starosty

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

8 Výroční zpráva plnění zákona č.106/1999 Sb. – poskytování informací
Starosta seznámil ZO se zprávou o poskytování informací v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. V platném
znění za rok 2011; následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje výroční zprávu za rok 2011 o plnění povinností dle zákona č.106/1999 Sb.,v platném
znění, ve znění zpracovaném a předneseném starostou obce.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

9 Prodej pozemku p.č. 3450/2
Starosta seznámil ZO s doručenými nabídkami na odkoupení pozemku p.č. 3450/2, zapsaném v KN pro obce
Šaratice, ve vlastnictví obce Šaratice; záměr prodeje projednán a schválen ZO na zasedání č.10/2010 dne
13.12.2010; jedinou nabídku předloţila společnost ZEV a.s. Šaratice, nabídka činí 28,-Kč/m2 a úhradu nákladů
spojených s převodem vlastnictví.
V následné diskuzi byl definován návrh na přijetí konečného
Usnesení :
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 3450/2, zapsaného v KN pro obec Šaratice, o výměře 2m2 , ve vlastnictví
obce Šaratice, společnosti ZEV Šaratice a.s., IČ 63487896, a to za minimální kupní cenu 100,- Kč / m2 a úhradu
všech nákladů s převodem vlastnictví spojených; ZO ukládá starostovi jednat a uzavřít se ZEV Šaratice a.s.
pouze takovou kupní smlouvu, která bude respektovat výše uvedenou podmínku minimální ceny.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

10 Různé, úkoly a závěr
a)

Starosta seznámil ZO se ţádostí bytového druţstva ŠARATICE, bytového druţstvo o souhlas se
změnou pojistné smlouvy na pojištění bytových domů a některého dalšího technického vybavení v ulici
Slunná;
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje moţnost vyjednání a uzavření nové rozšířené pojistné smlouvy – pojištění
bytových domů vč. dalšího technického vybavení v ulici Slunná, Šaratice, a to za podmínky, ţe
maximální příspěvek obce bude ve stejné výši jako v předešlém období, tj. 12.360,-Kč; konečné
podmínky případné nové pojistné smlouvy budou ke konečnému schválení předloţeny Radě obce.

Hlasování : 12 – 0 – 1, schváleno
b) L.Kaloudová předloţila ZO návrh „Pravidel a podmínek zveřejňování příspěvků v obecním zpravodaji“
Po projednání detailů přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje „Pravidla a podmínky zveřejňování příspěvků v obecním zpravodaji“ předloţené
odpovědnou redaktorkou L. Kaloudovou.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
S ohledem na skutečnost, ţe byl program zasedání vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a jednání
ukončil ve 21.45 hod.
Termín příštího zasedání: dle pozvánky starosty obce
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŢEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 26.01.2011, zápis má 4 strany

Zapsal : Miroslav KALOUDA

…………………………………

Ověřil:

Pavel ŠEVČÍK

…………………………………

Jindřich ŠVEHLA

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

