ZÁPIS č. 3/2012
ze zasedání

Zastupitelstva obce Šaratice
dne 23. dubna 2012
Přítomní:

Holoubek, Horáček, Jakubec, Kaloudová , Kalouda K., Konečný, Málek, Pitrová, Přerovský,
Silnica, Švehla, Ševčík,
Nepřítomen:
Kalouda M., Rozbořil, Válek,
Zapisovatel :
Kaloudová L.
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, že je přítomno 12 z celkového
počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla navržena L. Kaloudová, ověřovateli zápisu
pan Švehla a pan Ševčík. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
Po seznámení s návrhem programu bylo hlasováno o jeho schválení :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Šaratice, p.o., za rok 2011 vč. čerpání fondů
Závěrečný účet Obce Šaratice za rok 2011
Doplnění „ceníku služeb“ poskytovaných občanům obce Šaratice
Nabídka na odkup pozemků v k.ú. Šaratice z vlastnictví obce Hostěrádky-Rešov
Záměr prodeje pozemků p.č. 904/4, 904/14 a části p.č. 903/1 v k.ú. Šaratice
Různé, úkoly, závěr
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje program jednání dle návrhu starosty; současně ZO schvaluje zapisovatele a
ověřovatele zápisu dle návrhu.

Hlasování :

12 – 0 – 0, schváleno

2 Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Šaratice za r.2011 vč. čerpání fondů
Starosta seznámil zastupitele se zprávou o hospodaření ZŠ a MŠ Šaratice za rok 2011, předkládanou ředitelkou
ZŠ a MŠ Šaratice, Mgr. Novoměstskou. Na základě návrhu starosty přijalo ZO
Usnesení :
2a)
ZO Šaratice schvaluje zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Šaratice za rok 2011, a to bez výhrad;
2b)
ZO Šaratice schvaluje kladný hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Šaratice za rok 2011 a jeho
vypořádání v předloženém znění:
Zisk ve výši Kč 40.548,87 ponechat k dispozici ZŠ a MŠ Šaratice k provedení přídělu do
rezervního fondu
2c)
ZO Šaratice schvaluje čerpání finančních prostředků z fondu FKSP ZŠ a MŠ Šaratice v
r. 2011 dle předloženého znění návrhu ředitelky ze dne 25.1.2012
2d)
ZO Šaratice schvaluje čerpání finančních prostředků z fondu reprodukce ZŠ a MŠ Šaratice v
r. 2011 dle předloženého znění návrhu ředitelky ze dne 25.1.2012.

Hlasování : 12 – 0 – 0 , schváleno

3 Závěrečný účet obce Šaratice
Starosta seznámil ZO se závěrečným účtem Obce Šaratice za rok 2011 vč. zprávy z auditu z Jihomoravského
kraje ze dne 3.4.2012, při němž byly shledány některé chyby a nedostatky. ZO po detailním seznámení se
zprávou přijalo
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje závěrečný účet obce Šaratice za rok 2011 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
za rok 2011 s výhradou. ZO Šaratice přijímá a schvaluje opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve
zprávě z přezkoumávání hospodaření obce Šaratice za rok 2011 (zpracoval Krajský úřad JMK, odbor kontrolní a
právní pod SpZn.: S – JMK 47630/2011 OKP) dle návrhu starosty. Současně pověřuje starostu kontrolou plnění
nápravných opatření a zasláním písemné zprávy odboru kontroly KÚ JMK o přijetí opatření k nápravě chyb a
nedostatků a písemné zprávy o plnění těchto přijatých opatření tamtéž v termínu do 4. května 2012.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

4 Doplnění „ceníku služeb“ poskytovaných občanům obce Šaratice
Starosta seznámil ZO s návrhem úpravy a doplnění „Ceníku služeb“ poskytovaných příležitostně občanům ze
Šaratic; Po diskuzi k dané problematice a vysvětlení záměru návrhu přijalo ZO na návrh starosty
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje aktualizaci č. 1 - doplnění „Ceníku služeb poskytovaných občanům obce Šaratice“ ve
znění návrhu starosty;

Hlasování : 12 – 0 – 0 , schváleno

5 Nabídka na odkup pozemků v k.ú. Šaratice z vlastnictví obce
Hostěrádky-Rešov
Starosta seznámil ZO se schváleným záměrem obce Hostěrádky-Rešov prodat pozemky, které se nachází v k.ú.
Šaratice, a to za minimální cenu 15,-Kč/m2; po projednání a diskuzi na návrh starosty přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje podání závazné nabídky obce Šaratice na odkoupení pozemků p.č. 834/2, 1024, 1038,
1081, 1675, 2429, v k.ú. Šaratice, zapsaných na LV 1109 v KN Vyškov, ve vlastnictví obce Hostěrádky-Rešov;
Nabídková cena 15,- Kč / m2; ZO současně ukládá starostovi nabídku podat na Obecní úřad Hostěrádky-Rešov
v souladu se zveřejněným záměrem;

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

6 Záměr prodeje pozemků p.č. 904/4, 904/14 a části p.č. 903/1 v k.ú.
Šaratice
Starosta seznámil ZO s opakovanou žádostí paní Ludmily Dostálové, bytem Drahanovice 258, o odkup
pozemků p.č. 904/4, 904/14 a části 903/1 v k.ú. Šaratice, ve vlastnictví obce Šaratice; Po rozsáhlé diskuzi a
vyhodnocení dlouhodobě problematické situace kolem lokality (areál provozu firmy Petr Šmíd, Šaratice) přijalo
ZO
Usnesení :
6a)
ZO Šaratice zamítá návrh záměru prodeje i jen části pozemku p.č. 903/1 v k.ú. Šaratice, v majetku obce
Šaratice zapsaného na LV 10001;

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

6b)

ZO Šaratice ukládá starostovi vyzvat provozovatele areálu Petr Šmíd, a současně také vlastníka
pozemků (jedná-li se o jiný subjekt) o vyklizení zabrané části pozemku p.č. 903/1 v k.ú. Šaratice a
s účinností od 24.4.2012 až do vyklizení, vyměřit nájem za zábor pozemku v souladu s příslušnou
platnou obecní vyhláškou (tzn. 1,-Kč/m/den)

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno
6c)

ZO Šaratice schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 904/4 a p.č. 904/14 v k.ú. Šaratice, v majetku obce
Šaratice zapsaných na LV 10001; ZO ukládá starostovi realizovat usnesení v souladu se zákonem o
obcích (zveřejnění záměru; podmínky prodeje, možnost odmítnutí nabídek…)

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

7 Různé, úkoly a závěr
a)
b)
c)
d)
e)

p. Přerovský – dotaz na vysázené stromy u polní cesty od RD pana Palečka – dle jeho názoru jsou
blízko polní cesty a budou v budoucnu překážet
L. Kaloudová – informovala o aktuálním stavu a provozu obecní knihovny
p. Jakubec – upozornil na špatný technický stav dětských houpaček a prolézaček – starosta zajistí
kontrolu a případnou opravu
p. Švehla – pumpy na hřbitově – již opraveno a funkční
Kaloudová, Pitrová – informace o plánu činnosti KV na nejbližší období

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a jednání
ukončil ve 19.55 hod.
Termín příštího zasedání: dle pozvánky starosty obce
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 25.04.2012, zápis má 3 strany

Zapsal : Lucie KALOUDOVÁ

…………………………………

Ověřil:

Jindřich ŠVEHLA

…………………………………

Pavel ŠEVČÍK

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

