ZÁPIS č. 9/2011
ze zasedání

Zastupitelstva obce Šaratice
dne 19. prosince 2011
Přítomní:

Holoubek, Horáček, Kaloudová, Kalouda K., Konečný, Pitrová, Přerovský, Silnica, Ševčík (od
bodu 3), Jakubec, Málek, Válek, Švehla
Nepřítomni a omluveni: Kalouda M., Rozbořil
Zapisovatel :
Kaloudová
Ověřovatel zápisu:
Švehla, Horáček
Místo a čas konání:
Šaratice, Kavriánov 175, Vinárna Natálie, 19.00 hod

1 Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele, ověřovatelů
Starosta K. Kalouda zahájil zasedání, přivítal všechny přítomné; konstatoval, ţe je přítomno 12 z celkového
počtu 15 členů ZO, a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navrţena sl. Lucie Kaloudová, ověřovateli
zápisu pan Horáček a pan Švehla. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
Po seznámení s návrhem programu:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Seznámení s výsledky dílčího auditu provedeného JmKÚ
3. Seznámení se zápisem o kontrole na výkon matriční agendy
4. Rozhodnutí o nedočerpání navýšení provozní dotace poskytnuté ZŠ a MŠ Šaratice
5. Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě s firmou RESPONO
6. Schválení provozu VHP na 1. pol. 2012 – ATIS
7. Projednání a schválení prodeje pozemku p.č. 904/4 a 904/14
8. Schválení rozpočtového opatření č. 9/2011
9. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 10/2011
10. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2012
11. Schválení HMG inventur obecního majetku ke konci roku 2011
12. Schválení změny výplatního termínu za 12/2011
13. Schválení plánu zasedání ZO v roce 2012
14. Úkoly, různé, závěr
Přijalo ZO usnesení :
1a)
ZO Šaratice schvaluje program jednání ve znění návrhu starosty

Hlasování :
1b)

12 – 0 – 0, schváleno

ZO Šaratice schvaluje zapisovatelku sl. Kaloudovou a ověřovatele zápisu pana Švehlu a pana
Horáčka.

Hlasování :

12 – 0 – 0, schváleno

2 Seznámení s výsledky dílčího auditu provedeného JmKÚ
Starosta seznámil ZO s výsledky dílčího auditu provedeného pracovníky JmKÚ a ZO přijalo opatření v těchto
usneseních:
Usnesení 2a:
ZO schvaluje rozšíření ustavující schůzí svěřených kompetencí Rady obce a pověřuje RO provádění
rozpočtových opatření rozpočtu obce i o nesporné účelové dotace ve prospěch obce Šaratice přijatých během
roku před zasedáním Zastupitelstva obce. Provádění ostatních rozpočtových opatření zůstává v pravomoci ZO.
Tímto usnesením se současně ruší pravomoc na provádění rozpočtových opatření této povahy udělená starostovi
na ustavující schůzi ZO 9/2010.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

Usnesení 2b:
ZO schvaluje změnu podmínek nájemní smlouvy na knihovnu a to tak, ţe se nájemné bude hradit jednorázově
vţdy v prvním kalendářním měsíci v roce na celý rok dopředu na základě této nájemní smlouvy (pronajímatel
nemusí vystavovat fakturu).

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 2c:
ZO pověřuje starostu, aby prověřil správnost ocenění a tedy účetnictvím evidovanou hodnotu pozemků
získaných při směně provedené v průběhu roku 2011.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

3 Seznámení se zápisem o kontrole na výkon matriční agendy
Starosta seznámil ZO se zápisem o kontrole na výkon matriční agendy, kterou provedla pracovnice MěÚ
Slavkov u Brna. Nebyly shledány ţádné nedostatky a ZO nepřijímá ţádné opatření k nápravě.
Poznámka: v průběhu projednávání se dostavil na jednání i pan Ševčík, přítomno je tedy 13 členů ZO.

Hlasování : Nehlasováno, ZO bere na vědomí

4 Rozhodnutí o nedočerpání navýšení provozní dotace poskytnuté ZŠ a
MŠ Šaratice
Starosta seznámil ZO s ţádostí o rozhodnutí, jak má ZŠ a MŠ naloţit s nedočerpanou navýšenou dotací na
provoz školy a ZO přijalo
Usnesení :
ZO schvaluje převedení nedočerpané části navýšení dotace na provoz školy 2011 ve výši 23.800,- Kč na
provozní náklady 2012.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

5 Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě s firmou RESPONO
Starosta seznámil ZO s návrhem dodatku č. 1 smlouvy k mandátní smlouvě s firmou RESPONO a ZO přijalo
Usnesení :
ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy k mandátní smlouvě s firmou RESPONO v předloţeném znění.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

6 Schválení provozu VHP na 1. pol. roku 2012 - ATIS
Starosta seznámil ZO s ţádostí firmy ATIS Jihlava na provozování jednoho VHP v období 1. pol. roku 2012
(poplatek byl uhrazen na účet obce)
Usnesení :
ZO schvaluje provozování 1 ks VHP v provozovně Pohostinství Šlahora v období od 1.1.2012 do 30.6.2012

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

7 Projednání a schválení prodeje pozemku p.č. 904/4 a 904/14
Starosta seznámil zastupitele se ţádostí majitelky okolních pozemků na odkoupení i posledních dvou parcel 904/4 a 904/14. Po diskusi o moţnostech dořešení všech majetkoprávních vztahů v celém areálu (vstupní brána
je také částečně na pozemku obce) přijalo zastupitelstvo
Usnesení :
ZO Šaratice pověřuje starostu k jednání se sl. Dostálovou – geodeticky oddělit pouţívanou plochu pro vjezd do
areálu a na příštím jednání ZO znovu projednat návrh záměru a následně po splnění všech zákonných podmínek
prodej všech dotčených pozemků.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

8 Rozpočtové opatření č.9/2011 k rozpočtu obce 2011
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č. 9/2011 provedeným RO podle svěřených kompetencí, které
doplnil důvodovou zprávou. Po detailním seznámení s jednotlivými poloţkami přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje přijetí RO č. 9/2011 k rozpočtu obce na rok 2011 ve znění návrhu bez výhrad.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

9 Rozpočtové opatření č.10/2011 k rozpočtu obce 2011
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 10/2011, které doplnil důvodovou zprávou. Po
detailním seznámení s jednotlivými poloţkami přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje přijetí RO č. 10/2011 k rozpočtu obce na rok 2011 ve znění návrhu bez výhrad.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

10 Rozpočtové provizorium obce Šaratice na r. 2012
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového provizoria obce Šaratice, kterým se bude obec řídit na počátku
roku 2012 do doby přijetí řádného rozpočtu na r.2012; 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 : 13 – 0 – 0, schváleno

11 Harmonogram inventarizace majetku a závazků k 31.12.2011
Starosta seznámil ZO s návrhem harmonogramu řádné inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2011
Usnesení :
ZO schvaluje plán řádné inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2011 bez výhrad

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

12 Změna výplatního termínu za 12/2011
Starosta seznámil ZO s návrhem změny řádného výplatního termínu mezd a odměn za 12/2011 a to do
31.12.2011; návrh doplnil zdůvodněním .
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje změnu výplatního termínu mezd a odměn za 12/2011 a to do 31.12.2011, v souladu
s návrhem starosty.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

13 Schválení plánu zasedání ZO a RO v roce 2012
Starosta seznámil ZO s návrhem plánu zasedání ZO a RO v roce 2012
Usnesení :
ZO schvaluje plán zasedání ZO a RO bez výhrad

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

14 Různé, úkoly a závěr
a) Starosta seznámil ZO s návrhem dodatku ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č.
1211000284/3376 a ZO přijalo
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje dodatek ke smlouvě v předneseném znění.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

b) Starosta seznámil ZO návrhem BD na změnu textu nájemních smluv, popř. dodatků k jiţ uzavřeným
smlouvám, uzavíraných s jednotlivými nájemníky (prodlouţení cyklu na 12 měsíců a změna
všeobecných ujednání na ochranu nájemníků). Zastupitelstvo přijalo
Usnesení :
ZO schvaluje změny podmínek nájemních smluv v předneseném znění.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
c) Sl. Kaloudová seznámila zastupitele se zprávou zpracovanou M. Kaloudou (předseda DSO Litava) o
aktuálním stavu příprav akce Kanalizace a ČOV

Hlasování : Nehlasováno, ZO bere na vědomí
d) Starosta a sl. Kaloudová společně informovali zastupitele o aktuálním stavu přípravy knihy o obci.
Kniha byla doručena z tiskárny a můţe být zahájen ihned její prodej. Vzhledem k tomu, ţe všichni
spoluautoři se vzdali nároku na peněţitou odměnu za provedenou práci, ZO přijalo
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje prodejní cenu knihy o historii obce Šaratice na 100,- Kč/ks (rovná se cca
nákladům na tisk a dopravu).

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
S ohledem na skutečnost, ţe byl program zasedání vyčerpán, starosta poděkoval všem za práci odvedenou
v průběhu roku 2011 a popřál klidné proţití vánočních svátků a v novém roce mnoho úspěchů. 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 :

20.12. 2011, zápis má 4 strany

Zapsal :

Lucie KALOUDOVÁ

…………………………………

Ověřil:

Jaroslav HORÁČEK

…………………………………

Jindřich ŠVEHLA

…………………………………

Karel KALOUDA

………………………………..

Starosta :

