ZÁPIS č. 5/2013
ze zasedání

Zastupitelstva obce Šaratice
dne 17. června 2013
Přítomní:

Holoubek, Horáček, Jakubec, Kaloudová , Kalouda M., Kalouda K., Konečný, Málek, Pitrová,
Přerovský, Rozbořil, Silnica, Švehla, Ševčík, Válek
Nepřítomen:
Jakubec, Rozbořil
Zapisovatel :
Kalouda M.
Ověřovatel zápisu: Holoubek, Horáček
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 přítomno13 z celkového
počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen M. Kalouda, ověřovateli zápisu pan
Holoubek a pan Horáček. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
Po seznámení s návrhem programu a dalším návrhu na jeho úpravu bylo hlasováno o návrhu konečného
programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Záměru prodeje části pozemku p.č. 90/1
Info o dodržení hranice pozemku p.č.3192
REVENGE a.s. – smlouva o umístění kontejneru na textil apod.
ŘKC Farnost Šaratice – žádost o dotaci z rozpočtu obce – schody do věže kostela
Návrh na koupi pozemků p.č. 830/4 a 831/1
Protokol o kontrole matriční agendy OÚ Šaratice
Humanitární pomoc – záplavy 2013
Rozpočtové opatření č.2/2013 k rozpočtu obce na rok 2013
Různé, úkoly, závěr
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje program jednání v konečném znění návrhu starosty a současně schvaluje
zapisovatele a ověřovatele zápisu dle návrhu starosty.

Hlasování :

13 – 0 – 0, schváleno

2 Záměr prodeje části pozemku p.č. 903/1
Starosta přednesl ZO opakovanou a upřesněnou žádost - návrh mysliveckého sdružení MS VODA Šaratice, na
odkoupení části pozemku p.č. 903/1 z majetku obce o výměře cca 400m2; odloženo z minulého zasedání ZO;
Vzhledem k celé řadě zásadních výhrad a připomínek a po diskuzi k věci, přijalo ZO
Usnesení :
ZO odkládá rozhodnutí o celé věci do dalšího ZO; současně ZO doporučuje MS VODA Šaratice zvážit jiné
vhodné varianty – preference dlouhodobého pronájmu a jiné lokality;

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

3 Info o dodržení hranice pozemku p.č. 3092
Starosta informoval ZO o kontrole skutečného stavu věci při provádění úprav vodní plochy v sousedství
obecního pozemku p.č. 3092; Hranice pozemku obce p.č. 3092 nejsou činností majitele vedlejší parcely dotčeny
Usnesení :
Zastupitelstvo obce Šaratice bere na vědomí;

Hlasování : nehlasováno

4 REVENGE a.s. – smlouva o umístění kontejneru na textil apod.
Starosta seznámil ZO s návrhem smlouvy o umístění kontejneru na textil, obuv a hračky na pozemku ve dvoře
OÚ ; Po seznámení s detaily návrhu přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje umístění kontejneru a souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem potřebné části pozemku
ve dvoře ÓU za účelem sběru starého textilu, obuvy a hraček, v souladu s návrhem společnosti REVENGE a.s. ;
Za Mototechnou 1114/4, Praha 13, 155 00

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

5 ŘKC Farnost Šaratice – žádost o dotaci z rozpočtu obce-schody do věže
Starosta seznámil ZO s písemnou žádostí ŘKCF Šaratice o finanční dotaci na opravu schodiště do věže místního
kostela Sv.Mikuláše ZO po diskusi k celé záležitosti, reflektujících zejména kriticky situaci v kontextu
s církevními restitucemi , přijalo
Usnesení :
ZO Šaratice zamítá žádost o poskytnutí finančního příspěvku.

Hlasování : 9 – 2 – 2, schváleno

6 Návrh na koupi pozemků p.č. 830/4 a 834/1
Starosta seznámil ZO s návrhem záměru na odkoupení pozemků p.č. 830/4 a 834/1 v k.ú. Šaratice do majetku
obce od stávajícího vlastníka , paní Jiřiny Kučerové ; Po seznámení s detaily návrhu přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje záměr odkoupení pozemků p.č. 830/4 a 834/1 v k.ú.Šaratice za cenu 15,- Kč / m2; ZO
Šaratice současně schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Šaratice, jako kupující, a paní Kučerovou
Jiřinou,Sochorova 542/24, Vyškov-Předměstí, 682 01 s kupní cenou 15,- Kč/m2 dle návrhu starosty.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

7 Protokol o kontrole matriční agendy OÚ Šaratice
Starosta seznámil ZO se závěry kontroly matriční agendy vedené OÚ Šaratice , provedené KÚ JmKraje,odborem
správním, dne 21.5.2013, a s protokolem k věci č.j. JMK 44627/2013.
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí bez výhrad

Hlasování : nehlasováno

8 Humanitární pomoc – záplavy 2013
Starosta informoval ZO o sbírce humanitární pomoci postiženým záplavami 2013; V návaznosti na toté téma
navrhl místostarosta aby i obec Šaratice vyčlenila z rozpočtu 2013 přiměřenou částku, kterou by jako
humanitární dar poskytla jiné vybrané obci, postižené záplavami; V následné diskuzi byla přijata shoda
v principu tak, že schválená částka bude poskytnuta přímo jednomu vybranému příjemci, přičemž preferovaná
bude pomoc na nápravě škod na majetku či věcech, sloužících prioritně dětem dané obce; Následně na návrh
starosty přijalo ZO usnesení
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje vyčlenění finančního daru ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu obce, který bude poskytnutý
vybranému příjemci, postiženému záplavami 2013; Konkrétní příjemce bude vybrán na příštím ZO na základě
návrhů od členů ZO i veřejnosti; Současně ukládá ZO starostovi vyzvat veřejnost ke spoluúčasti na této akci.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

9 Rozpočtové opatření č.2/2013 k rozpočtu obce na r.2013
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2013, 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. 2/2013 k rozpočtu obce na rok 2013 ve znění návrhu bez výhrad.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

10 Různé, úkoly a závěr
a) Starosta seznámil ZO se zprávou VaK Vyškov a.s. o vyúčtování výpočtu vodného a stočného za r 2012
Usnesení 10a):
ZO Šaratice bere na vědomí

Hlasování : nehlasováno
b) Starosta – přednesl žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR o dotaci
c) Konečný – upozornil na havarijní stav chodníku u mosti přes Litavu – starosta odpověděl že práce na
opravách již byly zahájeny
d) Přerovský – nutnost úprav veřejné zeleně v místech křižovatek komunikací; vyzval k provedení
schválených oprav místních komunikací
e) Místostarosta a současně předseda výboru DSO LITAVA seznámil ZO s vývojem projednávání žádosti
o dotaci na stavbu ČOV a kanalizace na SFŽP , a dále s průběhem přípravy žádosti o SP; Rozhodnutí se
předpokládá počátkem července 2013. ZO bere na vědomí

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 : 19.06.2013, zápis má 3 strany

Zapsal : Miroslav KALOUDA

…………………………………

Ověřil:

František HOLOUBEK

…………………………………

Jaroslav HORÁČEK

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

