ZÁPIS č. 2/2012
ze zasedání

Zastupitelstva obce Šaratice
dne 19. března 2012
Přítomní:

Holoubek, Jakubec, Kaloudová , Kalouda M., Kalouda K., Konečný, Málek, Přerovský,
Rozbořil, Silnica, Švehla, Ševčík, Válek
Nepřítomen:
Pitrová, Horáček
Zapisovatel :
Kalouda M.
Ověřovatel zápisu: Silnica , 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, že je přítomno13 z celkového
počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen M. Kalouda, ověřovateli zápisu pan
Silnica 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Nabídka Rostěnice a.s. – odkup pozemků v k.ú. Milešovice
Záměr zadání pasportu místních komunikací
Aktiv 95 Opava s.r.o. – žádost o užití obecního znaku
Klub Radost – žádost o příspěvek
Žádost o příspěvek na domov pro seniory Věstonická, Brno
Zborovský, Vážany – nápojový automat
RESPONO a.s. – info o nové službě - BIOODPAD
Rozpočtové opatření č.1/2012 k rozpočtu obce na r.2012
KV ZO – rezignace člena a doplnění volbou
Aktuální stav příspěvků na pracovníky VPP z ÚP
Územní plán – aktuální stav projednávání – návaznost na ZUR JmKraje
Záměr nákupu služby „Obecní geoportál“ – GK KRAUS s.r.o.
Různé, úkoly, závěr
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje program jednání dle návrhu starosty ; současně ZO schvaluje zapisovatele a
ověřovatele zápisu dle návrhu.

Hlasování :

13 – 0 – 0, schváleno

2 Nabídka ROSTĚNICE a.s.-odkup pozemků v k.ú. Milešovice
Starosta informoval o obecné nabídce spol. Rostěnice a.s. na odkup pozemků – orné půdy, které obce vlastní
v k.ú. obce Milešovice; současně sdělil stanovisko RO nabídnout tyto pozemky přednostně ke směně obci
Milešovice nebo jiné osobě, s pozemky v k.ú. Šaratice
Usnesení :
ZO Šaratice odmítá nabídku Rostěnice a.s. na odkup pozemků; současně ZO ukládá starostovi projednat záměr
případné směny pozemků ve vlastnictví obce, nacházející se v k.ú. Milešovice , za pozemky v k.ú. Šaratice; ZO
ukládá starostovi realizovat usnesení ;

Hlasování : 13 – 0 – 0 , schváleno

3 Záměr zadání pasportu místních komunikací
Starosta seznámil ZO s již opakovanou iniciativou a požadavky pana Doležala M., na úpravy dopravního značení
v ulici Zahradní; současně seznámil ZO s nutností zadat zpracování odborného pasportu místních komunikací i
s účelem jeho potřeby; Po diskuzi k dané problematice, kdy jednoznačně vyplynulo odmítnutí jakéhokoliv
nesystémového řešení změn dopravního značení (a pochybnost o účelnosti) přijalo ZO na návrh starosty
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje záměr zadání zpracování pasportu místních komunikací kvalifikovaným subjektem;
starosta připraví základní podklady pro případné rozhodnutí o financování záměru;

Hlasování : 13 – 0 – 0 , schváleno

4 Aktiv 95 Opava s.r.o. – žádost o užití obecního znaku
Starosta seznámil ZO se žádostí společnosti Aktiv 95 Opava s.r.o. o udělení souhlasu k používání obecního
znaku pro komerční účely; po projednání na návrh starosty přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice předběžně souhlasí s možností použití obecního znaku, ale pouze smluvně a za finanční odměnu
odpovídající danému záměru; starosta projedná s žadatelem a případně připraví návrh smluvních podmínek

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

5 Klub RADOST – žádost o příspěvek
Starosta seznámil ZO s dopisem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klubu Radost,o.s.,
Prostějov, ze dne 14.3.2012,ve kterém žádá o finanční příspěvek na činnost; po krátké diskuzi přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice zamítá poskytnutí příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klubu
Radost,o.s., Prostějov;

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

6 Žádost o příspěvek na „Domov pro seniory Věstonická“, BRNO,
Věstonická 1
Starosta seznámil ZO se žádostí ředitele „Domova pro seniory Věstonická“ o finanční příspěvek pro občana
z obce Šaratice (blíže neidentifikovaného, jeho totožnost je však starostovi obce známa) , trvale žijícího
v „Domově pro seniory Věstonická“, v Brně – Vinohrady,Věstonická 1. Po projednání principu a diskuzi k této
problematice přijalo ZO:
Usnesení :
ZO Šaratice zamítá poskytnutí příspěvku dle přednesené žádosti;

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

7 Zborovský,Vážany – nápojový automat
Starosta seznámil ZO s návrhem K. Zborovského, Vážany n. L., na umístění nápojového automatu v objektu
OÚ Šaratice; současně seznámil se stanoviskem RO. Po podání vysvětlení detailu vzniku přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje záměr umístění nápojového automatu za podmínek kdy náklady s přípravou a realizací ponese
v plném rozsahu budoucí nájemce příslušné plochy; RO projedná následné smluvní podmínky

Hlasování : 13 – 0 – 0 , schváleno

8 RESPONO a.s. – info o nové službě - BIOODPAD
Starosta seznámil ZO s detaily a podmínkami zahájení projektu svozu bioodpadu, realizovaného v pilotní fázi
zdarma společností RESPONO a.s., Vyškov
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí bez výhrad

Hlasování : 13 – 0 – 0 , schváleno

9 Rozpočtové opatření č.1/2012 k rozpočtu obce 2012
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2012, které doplnil důvodovou zprávou. Po
detailním seznámení s jednotlivými položkami přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje přijetí RO č. 1/2012 k rozpočtu obce na rok 2012 ve znění návrhu bez výhrad.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

10 KV ZO – rezignace členů, doplnění KV volbou
Předsedkyně KV ZO L. Kaloudová v souvislosti s rezignací p. Ševčíka na funkci člena KV ZO, a dále dočasnou
rezignací sl. Moniky Hudečkové na členku KV ZO z osobních důvodů, seznámila s návrhem na doplnění KV
ZO, a to opět o slečnu Hudečkovou Moniku, a dále o pana Filipa Kropáčka; oba jsou osobně přítomni na jednání
ZO a potvrdili souhlas s nominací; protože jiný návrh nebyl podán, přijalo ZO
Usnesení :
10a)
ZO Šaratice schvaluje volbu nových 2 členů KV ZO Šaratice formou veřejného hlasování .

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
10b)

ZO Šaratice volí novou, 4. členkou KV ZO Šaratice slečnu Moniku Hudečkovou, bytem Šaratice,
Dvorek 237 , s účinností od 1.4.2012.

10c)

ZO Šaratice volí novým, 5. členem KV ZO Šaratice pana Filipa Kropáčka, bytem Šaratice, Kavriánov
358, s účinností od 1.4.2012.

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

11 Aktuální stav příspěvků na pracovníky VPP z ÚP
Starosta seznámil ZO s aktuálním stavem možnosti zaměstnávání osob z evidence ÚP a dostupností příspěvků
na jejich mzdu pro rok 2012; po projednání potřeb pracovních kapacit při údržbě obecního majetku v letních
měsících přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje rozšíření stavu obecních pracovníků pro potřeby údržby obce o 1 pracovníka s možností nástupu
od dubna 2012; pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou – max. do konce r. 2012; realizaci usnesení zajistí
starosta

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

12 Územní plán – aktuální stav projednávání – návaznost na ZUR JmKraje
Místostarosta přednesl zprávu o stavu projednávání schváleného návrhu ÚP obce Šaratice ve vazbě na aktivitu
Jihomoravského kraje, resp. Úřadu JmKraje v rámci zadání studie nové silnice Žatčany – Slavkov u Brna, a tzv.
Křenovické spojky; současně podal informace o výstupech jednání k této věci na KÚ JmKraje a následně na OÚ
Křenovice; výsledkem situace je významné riziko, že schválený návrh ÚP bude ze strany JmKraje blokován
v dalším projednávání do dořešení uvedené problematiky – což nebude dříve než na konci roku 2012;
Usnesení :
ZO bere zprávu místostarosty na vědomí ;

Hlasování : nehlasováno

13 Záměr nákupu služby „Obecní geoportál“ – GK KRAUS s.r.o.
V návaznosti na prezentaci internetového prostředí služby „Obecní geoportál“ na minulém jednání ZO přednesl
starosta ZO základní obchodní nabídku společnosti GK KRAUS s.r.o. na konkrétní užití služby pro potřeby
Obce Šaratice. Po doplnění porovnání ročních nákladů na využívání stávajícího způsobu poskytování dat z KN a
diskuzi a zhodnocení využitelnosti systému pro operativní práci přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje záměr a pořízení internetového systému a navázané služby „Obecní geoportál“ v rozsahu nabídky
N201209a od společnosti Geodetická kancelář Kraus, spol. s r.o., Lipová 55, 664 49 Ostopovice, IČO 25315056;
Pořizovací náklady do 25.000,- Kč vč. DPH; ZO ukládá starostovi zajistit realizaci usnesení

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

14 Různé, úkoly a závěr
Starosta seznámil ZO s rozhodnutím RO vyzvat veřejnost k zapojení do zpracování návrhu konceptu řešení
veřejného prostranství v lokalitě za hřbitovem – ulice Slunná; současně obecně seznámil ZO s návrhem
řešení dané lokality od profesionální firmy, předložené z její vlastní iniciativy;
Usnesení:
ZO Šaratice bere na vědomí

Hlasování : nehlasováno

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a jednání
ukončil ve 21.15 hod.
Termín příštího zasedání: dle pozvánky starosty obce
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 21.03.2012, zápis má 4 strany

Zapsal : Miroslav KALOUDA

…………………………………

Ověřil:

Marek SILNICA

…………………………………

Pavel VÁLEK

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

