ZÁPIS č. 6/2013
ze zasedání

Zastupitelstva obce Šaratice
dne 29. července 2013
Přítomní:
Horáček, Jakubec, Kaloudová, Kalouda K., Konečný, Málek, Pitrová, Silnica, Ševčík
Nepřítomen:
Holoubek, Kalouda M., Přerovský, Rozbořil, Švehla, Válek
Zapisovatel :
Kaloudová Lucie
Ověřovatel zápisu: Silnica, 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 9 z celkového počtu
15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla navržena L. Kaloudová, ověřovateli zápisu pan
Silnica a Ševčík . Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
Po seznámení s návrhem programu a dalším návrhu na jeho úpravu bylo hlasováno o návrhu konečného
programu:
Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení záměru na prodej – dlouhodobý pronájem pozemku pro potřeby Mysliveckého sdružení
Voda Šaratice
3. Projednání Studie proveditelnosti na Novostavbu MŠ
4. Schválení podmínek pro vyjednávání smluvních podmínek na koupi částí pozemku p.č. 4 v k.ú.
Šaratice
5. Schválení geodetického rozdělení pozemku p.č. 4 v k.ú. Šaratice
6. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2013
7. Informace o provedených opravách povrchů místních komunikací
8. Informace o připravované opravě povrchu chodníku (most přes Litavu)
9. Návrhy na řešení parkování vozidel na vyhláškou zakázaných místech
10. Schválení konečného znění smluv na dotace pro aktivity s dětmi
11. Různé, úkoly, závěr
1.
2.

Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje program jednání v konečném znění návrhu starosty a současně schvaluje
zapisovatele a ověřovatele zápisu dle návrhu starosty.

Hlasování :

9 – 0 – 0, schváleno

2 Schválení záměru na prodej – dlouhodobý pronájem pozemku pro
potřeby Mysliveckého sdružení Voda Šaratice
Starosta přednesl ZO informaci, že MS Voda Šaratice zatím nepřijalo pravomocným usnesením nabízenou
náhradní variantu a proto se projednání tohoto bodu odkládá na některé příští ZO, kdy budou vyjasněny všechny
podmínky a požadavky obou smluvních stran
Zastupitelstvo obce Šaratice bere na vědomí;

Hlasování : nehlasováno

3 Projednání Studie proveditelnosti na Novostavbu MŠ
Starosta přednesl a slovně okomentoval návrh Studie proveditelnosti na novostavbu MŠ a doporučil ZO, aby
byla schválena pro další kroky v přípravě na stavbu nové MŠ
Usnesení :
Zastupitelstvo obce Šaratice schvaluje předloženou studii proveditelnosti a schvaluje její použití pro další nutné
kroky při přípravě na novostavbu nové MŠ;

Hlasování : 9 – 0 – 0, schváleno

4 Schválení podmínek pro vyjednávání smluvních podmínek na koupi
částí pozemku p.č. 4 v k.ú. Šaratice
Starosta přednesl návrh, že ZO nechá zpracovat odhad části zájmového pozemku, který odešle s nabídkou
zohledňující tuto odhadní cenu.
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje zpracování odhadní ceny příslušné části pozemku a následné odeslání cenové nabídky
jako vstupní podklad pro vyjednávání o odkoupení části pozemku od ŘKC.

Hlasování : 9 – 0 – 0, schváleno

5 Schválení geodetického rozdělení pozemku p.č. 4 v k.ú. Šaratice
Starosta přednesl návrh na geodetické rozdělení stávajícího pozemku na 3 části a navrhl, aby ZO nechalo
zpracovat na vlastní náklady příslušnou dokumentaci.
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje zpracování návrhu na geodetické rozdělení pozemku p. č. 4 v k.ú. Šaratice v rozsahu cca 3
m široký pruh pro uvažovaný nový chodník a jako další oddělenou část ve spodní části farské zahrady pro
budoucí školní zahradu.
Hlasování : 9 – 0 – 0, schváleno

6 Schválení rozpočtového opatření č. 3/2013
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2013 a přednesl důvodovou zprávu. Po detailním
seznámení s jednotlivými položkami přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje přijetí RO č. 3/2013 k rozpočtu obce na rok 2013 ve znění návrhu bez výhrad.

Hlasování : 9 – 0 – 0, schváleno

7 Informace o provedených opravách povrchů místních komunikací
Starosta seznámil ZO s rozsahem provedených oprav povrchů na místních komunikacích
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí bez výhrad

Hlasování : nehlasováno

8 Informace o připravované opravě povrchu chodníku (most přes Litavu)
Starosta seznámil ZO s návrhem na řešení opravy špatného betonového povrchu chodníku na mostě přes Litavu
s tím, že tuto opravu provedeme vlastními silami v době vhodných klimatických podmínek a možnosti vyčlenění
potřebných kapacit.
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí bez výhrad

Hlasování : nehlasováno

9 Návrhy na řešení parkování vozidel na vyhláškou zakázaných místech
Starosta otevřel problematiku parkování vozidel v obci na vyhláškou zakázaných místech a z následné diskuse
vyplynuly v zásadě dva okruhy problémů:
a) Parkování osobních vozidel na nezpevněných (travnatých) plochách
b) Parkování při okraji místních komunikací, které ale nejsou dostatečně široké, aby vedle zůstala
vyhláškou požadovaná volná plocha pro projíždějící vozidla
Usnesení :
9a) ZO pověřuje starostu, aby rozeslal všem majitelům vozidel pravidelně parkujících na nezpevněné ploše
osobní dopis s upozorněním, že se dopouštějí přestupku a že pokud nesjednají nápravu, bude OÚ postupovat
podle příslušných zákonných opatření tak dlouho, dokud nedojde k nápravě.
Hlasování : 9 – 0 – 0, schváleno
9b) ZO pověřuje starostu, aby prověřil možnosti a potřebné náležitosti pro změnu dopravního značení
(jednosměrný provoz) pro ulice Kotrč - Ostudy a na Náměstí (část místní komunikace za školou) .
Hlasování : 9 – 0 – 0, schváleno

10 Schválení konečného znění smluv na dotace pro aktivity s dětmi
Starosta seznámil ZO s konečným zněním smluv na dotace pro aktivity s dětmi se sdělením, že podkladem
pro jejich sepsání byly dokumenty předané jednotlivými subjekty v rozsahu podmínek projednanými a
schválenými usnesením ZO č. 3/2013/6. Celková částka smluv je 112.500,- Kč.
Usnesení :
10a) ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Šaratice se subjektem KALIMERO
o.s. na částku 3.000,- Kč .
Hlasování : 9 – 0 – 0, schváleno
10b) ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Šaratice se subjektem ŘKF
Šaratice na částku 50.750,- Kč .
Hlasování : 9 – 0 – 0, schváleno
10c) ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Šaratice se subjektem SDH
Hostěrádky-Rešov na částku 2.250,- Kč .
Hlasování : 9 – 0 – 0, schváleno
10d) ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Šaratice se subjektem SDH
Šaratice na částku 22.250,- Kč .
Hlasování : 9 – 0 – 0, schváleno
10e) ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Šaratice se subjektem TJ Šaratice
na částku 34.250,- Kč .
Hlasování : 9 – 0 – 0, schváleno

11 Různé, úkoly a závěr
a) Starosta připomenul zákaz rozdělávání otevřeného ohně a další omezení spojená s nařízením hejtmana
JmK o nebezpečí vzniku požárů
b) Pan Marek Slatinský přednesl požadavek na možnost přehodnocení zamítavého stanoviska ZO přijatého
na ZO č. 5/2013 ve věci žádosti o příspěvek na nové schodiště ve věži kostela, které nahrazuje stávající
schodiště, které je již několik roků v havarijním a životu nebezpečném stavu. Nově budované schodiště
bude navíc umožňovat i široké veřejnosti při obecních oslavách (hody apod.) prohlídky obce z ptačí
perspektivy. Starosta přislíbil, že vzhledem k omezenému počtu přítomných zastupitelů se bude jednat o
možnosti přehodnocení dříve přijatého usnesení na dalším jednání ZO, kde tento bod bude zařazen do
řádného programu
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a jednání
ukončil ve 20.20 hod.
Termín příštího zasedání: dle pozvánky starosty obce
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 31.07.2013, zápis má 3 strany
Zapsala : Lucie KALOUDOVÁ

…………………………………

Ověřil:

Marek SILNICA

…………………………………

Pavel ŠEVČÍK

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

