ZÁPIS č. 4/2012
ze zasedání

Zastupitelstva obce Šaratice
dne 11. června 2012
Přítomní:

Holoubek, Horáček, Jakubec, Kaloudová , Kalouda K., Kalouda M., Konečný, Málek, Pitrová
(od bodu 5), Přerovský, Rozbořil, Ševčík,
Nepřítomen:
Válek, Silnica, Švehla
Zapisovatel :
Kalouda Miroslav
Ověřovatel zápisu: Jakubec, 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 11 z celkového
počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen M. Kalouda, ověřovateli zápisu pan
Jakubec a pan Ševčík. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
Po seznámení s návrhem programu a jeho doplnění bylo hlasováno o jeho konečném schválení :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zabezpečení zbrojnice JSDH Šaratice
Dětské hřiště – info o dotaci
Záměr nákupu traktoru, prodej stávajícího
ZŠ a MŠ Šaratice – záměr projektů na opravy topení a zateplení objektu ZŠ
ZŠ a MŠ Šaratice – záměr pořízení systému automatizace provozu kuchyně a jídelny
Místní a účelové komunikace – záměr projektu pasportizace
Dopravní značení v obci – záměr projektu pasportizace
Záměr oprav místních komunikací
ATIS Jihlava – povolení provozu VHP
Charita Slavkov u Brna – připojení obce do komunitního plánování služeb
Rozpočtové opatření č. 2/2012 k rozpočtu na r.2012 – provedené Radou obce
Rozpočtové opatření č.3/2012 k rozpočtu na r.2012 – návrh
ZUR JmKraje – info o stavu a návaznost na ÚP obce
Různé, úkoly, závěr
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje program jednání dle konečného návrhu starosty ; současně ZO schvaluje
zapisovatele a ověřovatele zápisu dle návrhu.

Hlasování :

11 – 0 – 0, schváleno

2 Elektronické zajištění zbrojnice JSDH Šaratice
Starosta seznámil zastupitele s návrhem záměru na realizaci zajištění a zabezpečení objektu zbrojnice JSDH
Šaratice, vč. důvodové zprávy. Po projednání detailů technických podmínek a předpokládaných finančních
nákladů , na základě návrhu starosty přijalo ZO
Usnesení :
2a)
ZO Šaratice schvaluje záměr realizace zajištění a zabezpečení objektu „zbrojnice JSDH
Šaratice“ vč. EZS v celkové výši do 35.000,- Kč;

Hlasování : 11 – 0 – 0 , schváleno
2b)

ZO Šaratice schvaluje, že nová EZS nebude napojena na PCO bezpečnostní agentury

Hlasování : 11 – 0 – 0 , schváleno

3 Dětské hřiště – info o dotaci
Starosta seznámil ZO s výsledkem rozhodnutí o žádosti obce o přidělení dotace na realizaci nového dětského
hřiště v celkovém schváleném objemu 500 tis. Kč; S ohledem na stav, kdy žádosti zatím nebylo vyhověno, a je
zařazena v seznamu čekatelů (náhradníků) , navrhl starosta stávající zařízení hřiště u sportovního areálu opravit a
v případě, že by následně k realizaci nového došlo, budou tato stávající zařízení přesunuta na jiné místo;
ZO na návrh starosty přijalo
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje realizaci opravy technických zařízení dětského hřiště u sportovního areálu v celkovém
limitu nákladu do 30.000,- Kč; Současně ukládá starostovi zajištění realizace záměru.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

4 Záměr nákupu traktoru; prodej stávajícího
Starosta seznámil ZO s nabídkou ZEV Šaratice a.s., na odprodej používaného , ale zachovalého a udržovaného
traktoru ZETOR 6211, r.v. 1989; Stávající obecní traktor je ve výrazně horším technickém stavu a
předpokládané náklady na opravy a udržování neodpovídají užitné hodnotě; Po diskuzi k dané problematice, a
vysvětlení záměru návrhu přijalo ZO na návrh starosty
Usnesení :
4a)
ZO Šaratice schvaluje pořízení – nákup traktoru ZETOR 6211, RZ: VY 4261, r.v. 1989 od ZEV
ŠARATICE a.s., za nabídnutou cenu 120 tis. + DPH; ZO ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu ve znění
navržených podmínek;

Hlasování : 11 – 0 – 0 , schváleno
4b)
ZO Šaratice schvaluje záměr prodeje stávajícího traktoru ZETOR 5611, RZ:VY 4986 v majetku obce
Šaratice za minimální cenu 50.000,- Kč; ZO ukládá starostovi zajistit zveřejnění nabídky prodeje a vyhledat
nejvýhodnější nabídku na odkup traktoru;

Hlasování : 11 – 0 – 0 , schváleno
Pozn.: před projednáváním bodu 5) zaznamenán příchod členky ZO, paní Dany Pitrové – aktuálně přítomno
12 členů ZO

5 ZŠ a MŠ ŠARATICE – záměr projektů na opravy topení a zateplení
budovy ZŠ Šaratice
Starosta seznámil ZO s návrhem záměru projektové přípravy na opravy –rekonstrukce topení a také zateplení
objektu ZŠ Šaratice, jako základní podmínky pro možnost žádat a získat dotace z fondů EU a SFŽP; po
projednání a diskuzi na návrh starosty přijalo ZO
Usnesení :
5a)
ZO Šaratice schvaluje záměr poptávky nezbytných oprav rozvodů a radiátorů, a regulace
topení ZŠ Šaratice formou odborné nabídky bez projektové přípravy realizace zajištění a zabezpečení
objektu;

Hlasování : 12 – 0 – 0 , schváleno
2b)

ZO Šaratice schvaluje záměr projektové přípravy a souvisejícího energetického auditu objektu
ZŠ Šaratice, jako podkladu pro žádosti o dotace na realizaci akce, v celkovém limitu
předpokládaných nákladů 160.000,- Kč

Hlasování : 12 – 0 – 0 , schváleno

6 ZŠ a MŠ ŠARATICE – záměr pořízení systému automatizace provozu
školní kuchyně a jídelny ZŠ a MŠ Šaratice
Starosta seznámil ZO s návrhem záměru na pořízení systému automatizace provozu školní kuchyně a jídelny ;
po následné obsáhlé diskuzi a projednání výhod a možností přijalo na návrh starosty ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje záměr pořízení systému automatizace provozu školní kuchyně a jídelny ZŠ a MŠ Šaratice
v limitu pořizovacích nákladů do 70.000,- Kč; ZO ukládá starostovi projednat rozhodnutí s vedením ZŠ a MŠ a
RO zajistit realizaci záměru;

Hlasování : 12 – 0 – 0 , schváleno

7 Místní a účelové komunikace – záměr projektu pasportizace
Starosta seznámil ZO s opakovanými připomínkami státních orgánů a správy k neexistenci pasportizace
místních a účelových komunikací; Po diskuzi a informacích o účelu i finančních nákladech na takový projekt
přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje záměr projektu pasportizace místních a účelových komunikací

Hlasování : 1 – 10 – 1, zamítnuto

8 Dopravní značení v obci – záměr projektu pasportizace
Starosta seznámil ZO s opakovanými připomínkami státních orgánů a správy k neexistenci pasportizace
dopravního značení místních a účelových komunikací; Po diskuzi a informacích o účelu i finančních nákladech
na takový projekt přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje záměr projektu pasportizace dopravního značení místních a účelových komunikací v limitu
finančních nákladů do 40.000,- Kč

Hlasování : 10 – 0 – 2, schváleno

9 Záměr oprav místních komunikací
Starosta seznámil zastupitele s návrhem záměru na opravy některých místních komunikací – ulice Nová,
Zahradní a Kotrč, vč. důvodové zprávy – jedná se o relativně nové či zachovalé povrchy, které však již vykazují
trhliny a spáry, jejichž oprava za relativně nízké náklady zajistí výrazné prodloužení jejich životnosti. Tyto
komunikace nebudou také dotčeny stavbou nové kanalizace; Po projednání detailů technických podmínek a
předpokládaných finančních nákladů , na základě návrhu starosty přijalo ZO
Usnesení :
9a)
ZO Šaratice schvaluje záměr realizace oprav některých místních komunikací; konkretizace
kterých a v jakém rozsahu určí odborná komise ZO

Hlasování : 12 – 0 – 0 , schváleno
9b)

ZO Šaratice jmenuje odbornou komisi pro určení míst a rozsahu oprav místních komunikací
v souladu s předchozím usnesením 9a), ve složení :
Málek, Konečný, Přerovský, Ševčík + starosta

Hlasování : 12 – 0 – 0 , schváleno

10 A.R.G. a.s. – povolení provozu VHP
Starosta přednesl žádost A.R.G. a.s.. – žádost o povolení provozu VHP v Pohostinství Šlahora, Šaratice, a to na
období 1.7.2012 – 31.12.2012 ; Po následné diskuzi k problematice a sociálním dopadům na návrh místostarosty
přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje vydání povolení k provozu VHP společnosti A.R.G. a.s. , pro provozovnu Pohostinství
Šlahora,Šaratice 175 na přístroj DREAM PLAY 750 ev.č. DP1107265;
Současně ukládá ZO starostovi připravit na příští zasedání rozbor právních možností na úplný zákaz provozu
VHP v obci Šaratice

Hlasování : 12 – 0 – 0 , schváleno

11 Charita Slavkov u Brna-připojení obce do komunit. plánování služeb
Starosta seznámil ZO s nabídkou oblastní Charity Hodonín, poradna Slavkov u Brna na zapojení obce do
komunitního plánování služeb a podal vysvětlující informace o principech i podmínkách (bez nároků na obecní
rozpočet); Po diskuzi a informacích o účelu přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje záměr zapojení obce Šaratice do systému komunitního plánování služeb Oblastní Charity Hodonín,
poradna Slavkov u Brna

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

12 Rozpočtové opatření č.2/2012 k rozpočtu obce na r.2012 - provedené RO
Starosta seznámil ZO s přijatým rozpočtovým opatřením č. 2/2012, které provedla v přenesené pravomoci Rada
obce, vč. přednesení důvodové zprávy. Po detailním seznámení s jednotlivými položkami přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje RO č. 2/2012 k rozpočtu obce na rok 2012,provedené v přenesené pravomoci Radou obce, ve
znění návrhu bez výhrad.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

13 Rozpočtové opatření č.3/2012 k rozpočtu obce na r.2012 – návrh
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2012, po doplnění o zapracování schválených
záměrů, a přednesl následně důvodovou zprávu. Po detailním seznámení s jednotlivými položkami přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje přijetí RO č. 3/2012 k rozpočtu obce na rok 2012 ve znění návrhu bez výhrad.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

14 ZUR JmKraje – info o stavu a návaznosti na ÚP obce
Starosta a místostarosta seznámili ZO s dosavadním platným stavem přijatých ZUR JmKraje (Zásady územního
rozvoje),projednávaných změn, studií a právních pochybností spojených s jeho způsobem přijímání, a jeho
dopady i riziky na zpracovávaný ÚP obce Šaratice. Po detailním seznámení s jednotlivými položkami přijalo ZO
Usnesení :
ZO bere zprávu na vědomí bez výhrad.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

15 Různé, úkoly a závěr
a)
b)

p.Málek – požadavek na opravu VO cesty Hostěrádky-Šaratice
Kaloudová,Pitrová – info 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 21.30 hod.
Termín příštího zasedání: dle pozvánky starosty obce
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 12.06.2012, zápis má 4 strany
Zapsal : Miroslav KALOUDA

…………………………………

Ověřil:

Pavel JAKUBEC

…………………………………

Pavel ŠEVČÍK

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

