ZÁPIS č. 5/2012
ze zasedání

Zastupitelstva obce Šaratice
dne 23. července 2012
Přítomní:

Holoubek, Horáček, Jakubec, Kalouda K., Kalouda M., Konečný, Pitrová, Válek , Silnica (od
bodu 2), Švehla
Nepřítomen:
Kaloudová,Málek,Přerovský,Ševčík
Zapisovatel :
Kalouda Miroslav
Ověřovatel zápisu: Konečný, 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 přítomno 10 z celkového
počtu 15 členů ZO (od bodu 2 potom 11) ,a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen M. Kalouda,
ověřovateli zápisu pan Konečný a pan Válek. 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.

Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
ZŠ a MŠ Šaratice – žádost o příspěvek na mzdy pro MŠ
Záměr prodeje části pozemku p.č. 183/2 v k.ú. Šaratice
Smlouva o zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce
Rozpočtové opatření č.4/2012 k rozpočtu na r.2012 – návrh
Různé, úkoly, závěr
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje program jednání dle konečného návrhu starosty ; současně ZO schvaluje
zapisovatele a ověřovatele zápisu dle návrhu.

Hlasování :

10 – 0 – 0, schváleno

2 ZŠ a MŠ Šaratice-žádost o příspěvek na mzdy pro MŠ
Starosta seznámil zastupitele s žádostí ředitelky ZŠ a MŠ Šaratice ze dne 22.07.2012, čj. SAR/333/2012, o
posílení rozpočtu ZŠ a MŠ Šaratice z rozpočtu obce 2012, a to na pokrytí zvýšených nákladů na mzdy za účelem
prodloužení provozní doby třídy „Broučků“ , dislokované v objektu ZŠ,vč. důvodové zprávy. Po projednání
situace a finančních nákladů , na základě návrhu starosty přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje záměr finanční příspěvek ve výši 4000,- Kč /měsíc , tj. pro období 9 – 12/2012 16.000,Kč pro ZŠ a MŠ Šaratice , na dofinancování mzdového rozdílu pro potřeby MŠ Šaratice za účelem prodloužení
provozní doby třídy „Broučci“ v ZŠ ;

Hlasování : 10 – 0 – 1 , schváleno
Pozn.: před projednáváním bodu 2) zaznamenán příchod člena ZO, pana Silnici – aktuálně přítomno 11
členů ZO

3 Záměr prodeje části pozemku p.č.183/2 v k.ú. Šaratice
Starosta seznámil ZO se žádostí pana Václava Rozkopala ml.,bytem Šaratice , o odkup části pozemku p.č.
183/2 v k.ú. Šaratice, ve vlastnictví obce Šaratice; konkrétně se jedná o 1m2 pod částí vstupu do stavby jeho RD
, který po novém zaměření zasahuje do předmětné části parcely 183/2; Po vysvětlení důvodu a diskuzi přijalo
ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje návrh záměru prodeje části pozemku p.č. 183/2 v k.ú. Šaratice, v majetku obce
Šaratice zapsaného na LV 10001, o výměře 1m2 , dle GP; ZO ukládá starostovi zveřejnit záměr dle zákona o
obcích

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

4 Smlouva o zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce
Starosta seznámil ZO s návrhem smlouvy o zřízení práva věcného břemene, mezi E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice , a obcí Šaratice, k parcele p.č. 53/1 v k.ú. Šaratice na LV 10001; po vysvětlení detailu a důvodu
přijalo ZO na návrh starosty
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje smlouvu č. 014990015208/001, mezi obcí Šaratice, jako povinným, a společností E.ON
Distribuce ,a.s., se sídlem České Budějovice, IČ 280 85 400 , o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
k pozemku p.č. 53 v k.ú. Šaratice , zapsaném na LV 10001; ZO ukládá starostovi smlouvu podepsat ve znění
navržených podmínek;

Hlasování : 11 – 0 – 0 , schváleno

5 Rozpočtové opatření č.4/2012 k rozpočtu obce na r.2012 – návrh
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2012, 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. 4/2012 k rozpočtu obce na rok 2012 ve znění návrhu bez výhrad.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

6 Různé, úkoly a závěr
a) Starosta – vyzval FV a KO při ZO ke kontrole zápisů z činnosti za r. 2012 v souvislosti s přípravou
dílčího auditu; zajistí předsedové do 8/2012
b) Místostarosta – informoval ZO o stavu přípravy podání žádosti o dotaci na stavbu kanalizace a ČOV a
aktualizovaném výhledu harmonogramu dalších etap přípravy akce
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a jednání
ukončil ve 20.15 hod.
Termín příštího zasedání: dle pozvánky starosty obce
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 25.07.2012, zápis má 2 strany
Zapsal : Miroslav KALOUDA

…………………………………

Ověřil:

Pavel VÁLEK

…………………………………

Petr KONEČNÝ

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

