ZÁPIS č. 9/2012
ze zasedání

Zastupitelstva obce Šaratice
dne 17. prosince 2012
Přítomní:

Holoubek, Horáček, Jakubec, Kaloudová L.,Kalouda K., Konečný, Málek, Pitrová, Přerovský,
Ševčík
Nepřítomen:
Kalouda M.,Rozbořil, Silnica, Švehla, Válek
Zapisovatel :
Kaloudová Lucie
Ověřovatel zápisu: Horáček, Jakubec
Místo a čas konání: Šaratice, Kavriánov 175, Vinárna Natálie, 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, a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla navržena L. Kaloudová, ověřovateli
zápisu pan Horáček, a pan Jakubec.. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
Po seznámení s návrhem programu bylo hlasováno o jeho schválení :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Seznámení s výsledky dílčího auditu provedeného JmKÚ
Souhlas obce se zařazením území do působnosti OS MAS Za humnama
Projednání a schválení smlouvy s firmou PIONS – zpracování žádosti na dotaci
Projednání a schválení smlouvy na projekt půdní vestavby ZŠ Šaratice
Souhlas s předáním automatizovaného systému školního stravování do majetku ZŠ a MŠ Šaratice
Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 9/2012
Schválení rozpočtového provizoria na rok 2013
Schválení plánu inventur obecního majetku ke konci roku 2012
Schválení plánu zasedání ZO v roce 2013
Úkoly, různé, závěr
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje program jednání dle návrhu starosty; současně ZO schvaluje zapisovatele a
ověřovatele zápisu dle návrhu.

Hlasování :

10 – 0 – 0, schváleno

2 Seznámení s výsledky dílčího auditu provedeného JmKÚ
Starosta seznámil zastupitele s výsledky dílčího auditu provedeného pracovníky JmKÚ. Na základě námitky, že
usnesením č. 15cI. na ZO 1/2012 byla stanovena odměna neuvolněných zastupitelů neurčitým způsobem, přijalo
ZO usnesení:
ZO Šaratice schvaluje odměňování neuvolněných zastupitelů dle seznamu přiloženého k zápisu ze ZO 1/2012.

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

3 Souhlas obce se zařazením území do působnosti OS MAS Za humnama
Starosta seznámil zastupitele se současnou situací v OS MAS Za humnama a na základě návrhu starosty přijalo
ZO
Usnesení :
ZO Šaratice souhlasí se zařazením správního území obce Šaratice do územní působnosti integrované strategie
území regionu OS MAS Za humnama na období 2014-2020 realizované místní akční skupinou OS MAS Za
humnama.

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

4

Projednání a schválení smlouvy s firmou PIONS – zpracování žádosti
na dotaci

Starosta seznámil ZO s návrhem rámcové smlouvy o zpracování grantových projektů č. RS/12 a realizační
dohody č. 1 k této rámcové smlouvě s firmou PIONS s.r.o., Palackého třída 186, 612 00 Brno, IČ 29250331 a
následně ZO přijalo
Usnesení 4a :
ZO Šaratice schvaluje uzavření rámcové smlouvy s firmou PIONS s.r.o., Palackého třída 186, 612 00 Brno, IČ
29250331 o zpracování grantových projektů č RS/12 v předloženém znění

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 4b :
ZO Šaratice schvaluje uzavření realizační dohody č. 1 k rámcové smlouvě s firmou PIONS s.r.o., Palackého třída
186, 612 00 Brno, IČ 29250331 o zpracování grantových projektů č RS/12 v předloženém znění

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

5 Projednání a schválení smlouvy na projekt půdní vestavby ZŠ Šaratice
Starosta seznámil zastupitele s postupem jednání s projektantem na půdní vestavbu ZŠ Šaratice a
s problematikou stanovení potřebného rozsahu těchto projekčních prací a tedy i celkové ceny za tyto práce –
požadavky hygieny, energetický štítek budovy apod.
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje zařazení nákladů na projekční práce do rozpočtového provizoria na rok 2013 ve výši 110
tis. Kč a současně odkládá rozhodnutí o uzavření smlouvy na tyto projekční práce na příští ZO, které se bude
konat 4. 1.2013 v 19.00 hod v budově OU v 1. patře

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

6 Souhlas s předáním automatizovaného systému školního stravování do
majetku ZŠ a MŠ Šaratice
Starosta seznámil s návrhem na předání automatizovaného systému školního stravování do majetku ZŠ a MŠ
Šaratice a ZO přijalo
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje předání nově nainstalovaného automatizovaného systému školního stravování do majetku
ZŠ a MŠ Šaratice.

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

7 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 9/2012
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č. 9/2012, které doplnil důvodovou zprávou. Po detailním
seznámení s jednotlivými položkami přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje přijetí RO č. 9/2011 k rozpočtu obce na rok 2011 ve znění návrhu bez výhrad

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

8 Schválení rozpočtového provizoria na rok 2013
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového provizoria obce Šaratice, kterým se bude obec řídit na počátku
roku 2013 do doby přijetí řádného rozpočtu na r.2013; k návrhu doplnil zdůvodnění tohoto postupu.
Usnesení :
ZO schvaluje Rozpočtové provizorium obce Šaratice na počátek roku 2013 v předneseném znění návrhu starosty
bez výhrad.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

9 Schválení plánu inventur obecního majetku ke konci roku 2012
Starosta seznámil ZO s návrhem harmonogramu řádné inventury majetku a závazků obce k 31.12.2011
Usnesení :
ZO schvaluje plán řádné inventury majetku a závazků obce k 31.12.2011 bez výhrad

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

10 Schválení plánu zasedání ZO v roce 2013
Starosta seznámil ZO s návrhem plánu zasedání ZO a RO v roce 2013
Usnesení :
ZO schvaluje plán zasedání ZO a RO bez výhrad

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

11 Různé, úkoly a závěr
a) Starosta seznámil ZO s dopisem p. Marka Slatinského – Poděkování za finanční příspěvek na elektrifikaci
věže kostela sv. Mikuláše

Hlasování : nehlasováno
b) Starosta – seznámil ZO s návrhem dodatku ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb
uzavřené s Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově na příspěvek pro rok 2013 ve výši 5.000,- Kč

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno
c) Starosta seznámil ZO s dopisem ze Státního fondu životního prostředí ČR o akceptaci naší žádosti o podporu
ze SFČR v rámci Operačního programu Životní prostředí – spolufinancování výstavby kanalizace a ČOV.
Aktuální informace budou zveřejněny pro všechny na webu Šaratic

Hlasování : nehlasováno
d) p. J.Přerovský – dotaz na odhadní cenu budovy bývalého kina. Starosta informoval, že cenový odhad bude po
dohodě s odhadcem zpracováván až v novém roce. Mezitím starosta provede jednání se stávajícím nájemcem o
podmínkách případného ukončení nájmu.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno
e) Starosta – seznámil ZO s požadavkem několika majitelů pozemků na dodatečné zařazení některých jejich
pozemků (p.č. 1007, 887/2, 887/1, 888, 889, 890/2, 890/1, 891, 892/1, 892/2 a 893/1) do zpracovaného
územního plánu jako pozemky určené k výstavbě RD. Následně vysvětlil, že jednak tyto pozemky jsou
v lokalitě, která je ovlivňována zájmy připravované ZUR JmK a že bychom v této době určitě nedostali
souhlasné stanovisko z příslušného odboru JmKÚ (již při zpracovávání návrhu ÚP jsme museli některé záměry
v této lokalitě korigovat). Dále upozornil na skutečnost, že po 4 rocích komplikovaných příprav, zveřejňování
průběžných návrhů a vyjednávání se všemi cca 50 dotčenými institucemi jsme již tento návrh podali se všemi
potřebnými souhlasnými stanovisky na stavební úřad pro závěrečné projednání. Stažení tohoto návrhu by
znamenalo, že vložené finanční prostředky přes 400 tis Kč za projekční a inženýrské práce budou z velké míry
znehodnoceny a schválení ÚP opět nejméně o další dva roky odloženo. Následně na návrh starosty zastupitelstvo
obce přijalo
Usnesení :
ZO schvaluje ponechání návrhu ÚP v podaném provedení k jeho řádnému schválení a dodatečně požadované
pozemky řešit v následujícím pořádku formou dodatku ke schválenému ÚP.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a jednání
ukončil ve 20.45 hod.
Termín příštího zasedání: dle pozvánky starosty obce
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 20.12.2012, zápis má 4 strany
Zapsala : Lucie KALOUDOVÁ

…………………………………

Ověřil:

Jaroslav HORÁČEK

…………………………………

Pavel JAKUBEC

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

