ZÁPIS č. 1/2012
ze zasedání

Zastupitelstva obce Šaratice
dne 06. února 2012
Přítomní:

Holoubek, Horáček, Kaloudová , Kalouda M., Kalouda K., Málek, Přerovský, Rozbořil,
Švehla, Ševčík
Nepřítomen:
Silnica, Válek, Jakubec, Pitrová, Konečný
Zapisovatel :
Kalouda M.
Ověřovatel zápisu: Rozbořil, Kaloudová
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 Rozbořil. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Prezentace aplikace internetového přístupu k databázím KN apod.
Výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2011
Odpisový plán HIM ZŠ a MŠ Šaratice na rok 2012
Odpisový plán HIM pro Obec Šaratice na rok 2012
Rozpočet obce Šaratice na rok 2012
Rozpočtový výhled obce Šaratice na rok 2012 - 2018
Výroční zpráva plnění zákona č. 106/1999 Sb. za r. 2011
Zpráva PČR – bezpečnostní situace v obci v r.2011
Aktualizace směrnic o účetnictví obce na rok 2012
Směrnice pro finanční kontroly OÚ a PO obce na rok 2012
Plán činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZO na r.2012
Ţádost o dotaci – JmKraj – úroky z úvěru
Smlouvy o podnájmech bytů – BD Slunná
Různé, úkoly, závěr
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje program jednání dle návrhu starosty; současně ZO schvaluje zapisovatele a
ověřovatele zápisu dle návrhu.

Hlasování :

10 – 0 – 0, schváleno

2 Prezentace aplikace internetového přístupu k databázím KN a podobně
Starosta předal slovo zástupcům firmy KRAUS geodetická kancelář s.r.o., kteří prezentovali ZO aplikaci
internetového přístupu k databází jak z KN, tak dalším obdobným a potřebným pro práci při řízení i strategickém
rozvoji obce ;
Usnesení :
ZO Šaratice bere informace o moţnostech a cenových podmínkách na vědomí; starosta provede srovnání
s aplikacemi, které aktuálně OÚ pouţívá vč. vyuţitelnosti dalších z prezentované aplikace, cenové porovnání
stávajících i budoucích nákladů při přechodu na aplikaci, a po projednání RO předloţí případný návrh dalšího
postupu ZO k rozhodnutí ;

Hlasování : nehlasováno

3 Výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2011
Starosta přednesl závěrečnou zprávu a seznámil ZO s výsledky inventarizace majetku a závazků obce Šaratice
k 31.12.2011 ; Na základě návrhu starosty přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje výsledky inventarizace majetku a závazků obce Šaratice k 31.12.2011 a to bez výhrad ;

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

4 Odpisový plán HIM ZŠ a MŠ Šaratice na rok 2012
Starosta seznámil ZO s návrhem odpisového plánu ZŠ a MŠ Šaratice na rok 2012, 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 2012 ve znění návrhu ředitelky ZŠ a MŠ
Šaratice ze dne 03.01.2012;

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

5 Odpisový plán Obce Šaratice na rok 2012
Starosta seznámil ZO s návrhem odpisového plánu Obce Šaratice na rok 2012, který zpracovala a předkládá
účetní Ing. J. Pavlíková v souladu s platnými zákonnými předpisy; po doplnění informací na návrh starosty
přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje Odpisový plán Obce Šaratice na rok 2012 ve znění návrhu účetní Ing. J. Pavlíkové

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

6 Rozpočet obce Šaratice na rok 2012
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtu obce Šaratice na rok 2012 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:
Podle jednacího řádu nechal starosta hlasovat nejprve o pozměňovacích návrzích:
Usnesení :
6a)
ZO Šaratice schvaluje navýšení poloţky ve výdajích § 3744 z 0 tis.na 300 tis. Kč (projekty a příprava
akce /investice/ PPO obce)
Financování tohoto navýšení bude provedeno z rezervy - § 6409

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno
6b)

ZO Šaratice schvaluje navýšení poloţky ve výdajích § 3421 z 0 tis. na 150 tis Kč
(program podpory zájmových aktivit volného času dětí a mládeţe)
Financování tohoto navýšení bude provedeno z rezervy - § 6409

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno
6c)

ZO Šaratice schvaluje Základní pravidla poskytování dotaci – finančních darů z rozpočtu obce dle
návrhu „Programu podpory mimoškolních aktivit dětí a mládeţe s bydlištěm v obci Šaratice“
zpracovaného a předloţeného k jednání ZO místostarostou obce

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno
Po zapracování schválených pozměňovacích návrhů do návrhu rozpočtu nechal starosta hlasovat o přijetí
konečného znění rozpočtu obce Šaratice 2012

6d)

ZO Šaratice schvaluje Rozpočet obce Šaratice na rok 2012 ve znění původního návrhu
Rady obce vč. přijatých pozměňovacích návrhů

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

7 Návrh rozpočtového výhledu obce Šaratice na 2013-2018
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2013 – 2018. Po podání vysvětlení detailu a
důvodu jeho vzniku přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje Rozpočtový výhled obce Šaratice na roky 2013 – 2018 ve znění návrhu starosty

Hlasování : 10 – 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 2012; následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje výroční zprávu za rok 2012 o plnění povinností dle zákona č.106/1999 Sb. v platném
znění, ve znění zpracovaném a předneseném starostou obce.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

9 Zpráva PČR – bezpečnostní situace v obci v r. 2011
Starosta seznámil ZO se zprávou PČR o bezpečnostní situaci v obci Šaratice v roce 2011; následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice bere zprávu PČR na vědomí.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

10 Aktualizace směrnic o účetnictví obce na rok 2012
Starosta přednesl ZO návrh aktualizace směrnic o účetnictví obce Šaratice na rok 2012 a návrh doplnil
důvodovou zprávou ; po detailním seznámení s návrhem přijalo ZO
Usnesení :
4a)
ZO Šaratice schvaluje Směrnici o finanční kontrole obce na rok 2012 ve znění předloţeného návrhu
starosty, a to s účinností od 1.1.2012.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno
4b)

ZO Šaratice schvaluje Směrnici o finanční kontrole PO na rok 2012 ve znění předloţeného návrhu
starosty, a to s účinností od 1.1.2012.

4c)

ZO Šaratice schvaluje Směrnici o cestovních náhradách na rok 2012 ve znění předloţeného návrhu
starosty, a to s účinností od 1.1.2012.

4d)

ZO Šaratice schvaluje Organizační řád obce Šaratice na rok 2012 ve znění předloţeného návrhu
starosty, a to s účinností od 1.1.2012.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno
Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno
Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

11 Směrnice pro finanční kontroly OÚ a PO pro rok 2012
Starosta seznámil ZO s návrhem směrnice k provádění finančních kontrol OÚ a PO pro rok 2012
vč. podání zdůvodnění
Usnesení :
ZO schvaluje Směrnice k provádění kontrol OÚ a PO pro rok 2012 v předneseném znění návrhu starosty

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

12 Plán činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZO na r.2012
Starosta seznámil ZO s návrhem plánu činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZO na rok 2012.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje plán činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZO Šaratice na rok 2012 ve znění návrhu starosty

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

13 Ţádost o dotaci – JmKraj- úroky z úvěru
Starosta seznámil ZO s návrhem ţádosti o dotaci z rozpočtu JmKraje na rok 2012 - program rozvoje venkova –
úroky z úvěru na bytovou výstavbu. Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje podání ţádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 – podprogram úroky z úvěru
na bytovou výstavbu – ve znění návrhu starosty; ZO ukládá starostovi zajistit realizaci usnesení

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

14 Smlouvy o podnájmech bytů – BD Slunná
Starosta seznámil ZO s návrhem smluv o podnájmu bytů v domech ve spoluvlastnictví obce Šaratice a bytového
druţstva Šaratice, na ulici Slunná.
Po seznámení s návrhy přijalo ZO
Usnesení :
14a) ZO souhlasí s podnájemní smlouvou k bytu č.B16 v BD Slunná čp 373 ve znění návrhu pana Jana
Přerovského

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno
14b) ZO souhlasí s podnájemní smlouvou k bytu č B1, v BD Slunná čp 371 ve znění návrhu paní Marty Píšové

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

15 Různé, úkoly a závěr
a)

Starosta seznámil ZO s moţností a podmínkami získání dotace na vybudování dětského hřiště, současně
přednesl návrh technického a věcného řešení záměru;
Usnesení 15a):
ZO Šaratice schvaluje záměr zpracování a podání ţádosti o dotaci na vybudování nového dětského
hřiště v souladu s návrhem starosty; ZO ukládá starostovi zajistit realizaci usnesení

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno
b) Starosta seznámil ZO s návrhem ředitelky ZŠ a MŠ Šaratice,Mgr. E.Novoměstské na navýšení kapacity
školní druţiny při ZŚ a MŠ Šaratice; po projednání detailů a doplnění informací přítomnou ředitelkou
ZŠ a MŠ paní Mgr. Eliškou Novoměstskou přijalo ZO
Usnesení 15b1):
ZO schvaluje navýšení kapacity školní druţiny, jejíţ činnost vykonává Základní a mateřská škola
Šaratice, okres Vyškov, ze 45 na 75 dětí s účinností od 1.9.2012.

Hlasování : 10 – 0 - 0, schváleno
Usnesení 15b2):
ZO schvaluje podání ţádosti o provedení zápisu těchto změn v rejstříku škol a školských zařízení

Hlasování: 10 – 0 - 0, schváleno
Usnesení 15b3):
ZO Šaratice pověřuje ředitelku Základní školy a mateřské školy Šaratice, okres Vyškov, Mgr. Elišku
Novoměstskou k podání ţádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení

Hlasování: 10 – 0 - 0, schváleno
c)

Starosta seznámil ZO se změnou zařazení obce Šaratice pro stanovení odměn členům ZO a dalším
orgánům, a to z důvodu překročení hranice počtu obyvatel nad 1000 (aktuálně 1016); navrhl zachování
původních pravidel stanovení odměňování neuvolněných členů ZO – provézt pouze přepočet na
aktuální počet obyvatel; Po krátké diskuzi bylo přijato
Usnesení 15c.I):
ZO Šaratice schvaluje odměňování neuvolněných členů ZO v plné, tedy 100% moţných částek dle
pravidel určených zákonem o obcích a nařízením či vyhláškou vlády, přičemţ v případě souběhu
několika funkcí u jednoho zastupitele bude tento odměňován za kaţdou funkci, kterou vykonává – viz.
seznam.

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

Dále k tomuto tématu doplnil starosta návrh
Usnesení 15c.II):
ZO Šaratice schvaluje odměňování neuvolněných členů ZO dle usnesení 15c.I) s účinností
od 01.03.2012.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno
d) Starosta přednesl ZO návrh na úhradu nákladů spojených se zvýšením kvalifikace zaměstnance OÚ,
pana Lubomíra Bršlici (řidičské oprávnění skupiny T); po projednání detailů podmínek a diskuzi přijalo
na návrh starosty ZO
Usnesení 15d):
ZO schvaluje úhradu nákladů spojených se zvýšením kvalifikace zaměstnance OÚ pana Lubomíra
Bršlici (řidičské oprávnění skupiny T), za podmínky uzavření smlouvy o závazku pana Bršlici
odpracovat v pracovním poměru min. 4 roky; v případě ukončení PP nebo ztráty této kvalifikace pan
Bršlica proplatí obci alikvotní část těchto nákladů;

Hlasování : 10 - 0 - 0, schváleno
e)

Místostarosta přednesl zprávu o stavu přípravy akce „Kanalizace a ČOV DSO Litava; aktuálně bylo
vydáno rozhodnutí o umístění stavby (ÚR); dále seznámil ZO s harmonogramem dalších kroků

f)

Místostarosta přednesl zprávu o stavu zpracování ÚP obce Šaratice; aktuálně zbývá dořešit postoj
Jihomoravského kraje, resp. Úřadu JmKraje k záměru nové silnice Ţatčany – Slavkov u Brna, tzv.
Křenovické spojky; k této věci je na 14.2.2012 svoláno jednání na KÚ JmKraje; po seznámení
s dosavadní variantou, preferovanou KÚ JmK, kdy silnice má být zaústěna od Újezda do obce Šaratice
přes stávající most přes Litavu, přijalo ZO usnesení:
Usnesení 15f):
ZO schvaluje návrhu ÚP obce Šaratice, připraveného v souladu se zadáním zpracovatelem UAD Studio
Brno, s variantou vedení „Křenovické spojky“ mimo intravilán obce Šaratice; ZO ukládá starostovi
(místostarostovi) uvést a prosazovat tento poţadavek na jednání s příslušným odborem KÚ JmKraje;

Hlasování : 10 – 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 : 07.02.2012, zápis má 5 stran

Zapsal : Miroslav KALOUDA

…………………………………

Ověřil:

Stanislav ROZBOŘIL

…………………………………

Lucie KALOUDOVÁ

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

