ZÁPIS č. 8/2012
ze zasedání

Zastupitelstva obce Šaratice
dne 19. listopadu 2012
Přítomní:

Holoubek, Horáček, Jakubec, Kaloudová, L., Kalouda K., Kalouda M., Pitrová, Přerovský,
Švehla, Válek, Ševčík,
Nepřítomen:
Málek, Rozbořil, Konečný, Silnica, - omluveni
Zapisovatel :
Kalouda Miroslav
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 11 z celkového
počtu 15 členů ZO, a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen M. Kalouda, ověřovateli zápisu pan
Ševčík, a pan Švehla. 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.

Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
RESPONO a.s. – informace o cenách za odpady v roce 2013
Návrh OZV č.1/2012 o místním poplatku za svoz a likvidaci odpadů
Záměr opravy místní komunikace za stodolami
Záměr prodeje objektu bývalého kina
Rozpočtové opatření č.8/2012 k rozpočtu na r.2012 – návrh
Výsledky kontroly čerpání dotace z JmKraje
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 RESPONO a.s. – informace o cenách za odpady v r. 2013
Starosta seznámil zastupitele s dopisem společnosti RESPONO a.s., ze dne 8.11.2012, o zachování stávající
cenové úrovně (bez DPH) za služby s nakládáním s odpady v roce 2013;
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí ;

Hlasování : nehlasováno

3 Návrh OZV č.1/2012 o místním poplatku za svoz a likvidaci odpadů
Starosta seznámil zastupitele s návrhem znění obecně závazné vyhlášky č.1/2012, která by v části V. čl. 20 – 24,
nahradila platnou vyhlášku č.1/2010; Nejprve byla samostatně řešena otázka stanovení výše poplatků za odpady;
V rozsáhlé diskuzi zazněla celá řada argumentů a návrhy jak na zvýšení, tak na zachování stávající výše (480,Kč/os/rok); S ohledem na celkovou bilanci ekonomiky, kdy obec dotuje tuto službu v řádu desítek tisíc korun
ročně, a při zvážení zátěže zejména mladých a vícečlenných rodin již státní daňovou politikou, převážil názor
cenu nezvyšovat; Na základě vzneseného návrhu pak přijalo ZO
Usnesení 3a):
ZO Šaratice schvaluje zachování výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Šaratice, a to 480,- Kč/osobu/rok

Hlasování : 11 – 0 – 0 , schváleno
V návaznosti na rozhodnutí 3a) Starosta seznámil zastupitele s návrhem kompletně nového znění vyhlášky
č.1/2012; Návrh doplnil zdůvodněním. Na základě návrhu starosty přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 „o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů v územním obvodu obce

Šaratice“ ve znění návrhu, s nabytím účinnosti k 01.01.2013; současně ZO schvaluje zrušení ustanovení ČÁST
V. čl. 20 – 24 v obecně závazné vyhlášce č.01/2010 ze dne 14.12.2010, v platném znění.

Hlasování : 11 – 0 – 0 , schváleno

4 Záměr opravy místní komunikace za stodolami
Starosta seznámil ZO s nabídkou obce Sokolnice na okamžité odebrání silničních panelů 3x1m pouze za
náklady spojené s jejich odvozem z areálu bývalého vojenského objektu AČR; Rada obce schválila tuto dohodu
a současně na základě předložené nabídky zadala zakázku na dovoz panelů, které budou sloužit na opravy a
zpevnění místních komunikací; Starosta dále přednesl návrh, aby prioritně tyto panely byly použity na opravu a
zpevnění komunikace za stodolami OÚ a to od průmyslového areálu až po výjezd na silnici u mostu přes
Milešovický potok, a dále cesty od asfaltové komunikace v ulici Slunná po výjezd na silnici směr Milešovice;
K záměru doplnil rámcový odhad celkových nákladů celé akce; Po projednání navrhovaných podmínek přijalo
ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje záměr realizace opravy a zpevnění místních komunikací s využitím silničních panelů
získaných od obce Sokolnice za náklady na odvoz; Opraveny budou komunikace dle návrhu starosty; limitní
náklady celkem 300.000,- Kč vč. DPH;

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

5 Záměr prodeje budovy bývalého kina
Starosta seznámil zastupitele s námětem majitele firmy LUMIKA, která provozuje výrobnu studené kuchyně
v objektu bývalé Jednoty vedle budovy bývalého kina, která je majetkem obce; současně přečetl dopis pana
Marka Slatinského (ŘKF), ve kterém tento osvětluje historii spojenou se vznikem a vlastnickými vztahy
k objektu bývalého kina; Po projednání situace a obsáhlé diskuzi k detailům návrhu, přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice odkládá rozhodnutí o návrhu záměru prodeje budovy bývalého kina; současně ZO ukládá starostovi
zajistit na příští zasedání ZO znalecký posudek aktuální hodnoty objektu a také relevantní analýzu případných
právních omezení nakládání s tímto majetkem ze strany obce Šaratice;

Hlasování : 11 – 0 – 0 , schváleno

6 Rozpočtové opatření č.8/2012 k rozpočtu obce na r. 2012
Starosta přednesl ZO návrh rozpočtového opatření č. 8/2012 se zapracováním schváleného záměru dle bodu 4, a
přednesl následně důvodovou zprávu. Po detailním seznámení s jednotlivými položkami přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje přijetí RO č. 8/2012 k rozpočtu obce na rok 2012 ve znění návrhu bez výhrad.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

7 Výsledky kontroly čerpání dotace z rozpočtu JmKraje
Starosta seznámil ZO s protokolem o výsledku kontroly čerpání a oprávněnosti použití dotace z rozpočtu
JmKraje z Programu rozvoje venkova, č.j. JMK 125239/2012 provedené dne 12.11.2012 (splátka úroků z úvěru
na bytovou výstavbu) ; Žádné závady a nedostatky nebyly zjištěny;
Usnesení :
ZO bere na vědomí bez výhrad.

Hlasování : nehlasováno

8 Různé, úkoly a závěr
Na základě návrhu firmy ASPIDA na zpracování propagačního videoklipu o obci Šaratice za 10.000,- Kč přijalo
ZO po krátké diskuzi
Usnesení :
ZO odmítá nabídku firmy ASPIDA a zamítá realizaci propagace obce formou videoklipu

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

b) Starosta – seznámil ZO s obsahem přípisu zástupkyně ředitele Knihovny Karla Dvořáčka Vyškov , ze dne
14.11.2012, ve kterém sděluje ocenění práce a činnosti knihovnice slečny Lucie Kaloudové, udělené na Semináři
neprofesionálních knihovníků ve Vyškově.
c) p. J. Přerovský – upozornil na problematické umístění kontejnerů na odpad u chodníku naproti kina; starosta
prověří možnosti jejich přemístění nebo úpravy daného místa
d) Na základě návrhu místostarosty o vyhlášeném dotačním programu na zpracování ÚP z IOP MpMR ČR (viz
e-mail ze dne 19.11.2012 z odboru ÚP MpMR ČR) přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje záměr zpracování podání žádosti o dotaci na zpracování ÚP z IOP MpMR ČR, a pověřuje RO
k zadání zakázky na zpracování a administraci žádosti

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
e) Na základě návrhu starosty o opětovném vyhlášeném dotačním programu na realizaci dětských hřišť přijalo
ZO
Usnesení :
ZO schvaluje záměr opětovného podání žádosti o dotaci na realizaci dětského hřiště a pověřuje starostu
k zajištění zpracování a administraci žádosti

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a jednání
ukončil ve 21.05 hod.
Termín příštího zasedání: dle pozvánky starosty obce
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 21.11.2012, zápis má 3 strany
Zapsal : Miroslav KALOUDA

…………………………………

Ověřil:

Marek SILNICA

…………………………………

Pavel ŠEVČÍK

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

