ZÁPIS č. 9/2014
Z ustavujícího zasedání nově zvoleného

Zastupitelstva obce Šaratice
dne 3. listopadu 2014
Přítomní:

Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František., Horáček Jaroslav,
Kalouda Karel, Kaloudová Lucie, Konečný Roman , Koutný Tomáš, Málek Miroslav, Pitrová
Dana, Silnica Marek, Schuster Milan, Šlahora Dalibor, Švehla Jindřich

Nepřítomen: Zapisovatel : M. Málek.
Ověřovatel zápisu: F. Holoubek, L. Dostálová
Místo a čas konání: Obřadní síň OÚ , Šaratice v 19.00 hod

A) Zahájení, schválení předsedajícího zasedání
Dosavadní starosta K. Kalouda zahájil zasedání, přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno 15
z celkového počtu 15 členů nově zvoleného ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zasedání bylo svoláno v souladu
se zákonem. Doporučil před dalším jednáním ustanovit předsedajícího zasedání. K. Kalouda navrhl, aby v řízení
zasedání pokračoval až do volby nového starosty nejstarší člen ZO pan Josef Drabálek. Pan Josef Drabálek se
této možnosti vzdal, naopak navrhnul, aby zasedání až do volby nového starosty řídil dosavadní starosta – pan
Karel Kalouda.
Karel Kalouda vyzval členy ZO k podání dalšího návrhu. Protože žádný nepadl, dal hlasovat o
Usnesení:
Nově zvolené Zastupitelstvo obce Šaratice schvaluje jako předsedajícího zasedání do volby nového
starosty pana Karla Kaloudu

Hlasování : 15 – 0 – 0 , schváleno

B) Ověření mandátů členů ZO
Předsedající Karel Kalouda provedl na základě oficiálního zápisu o výsledku voleb a zvolení jednotlivých členů
zastupitelstva ověření mandátů všech přítomných nově zvolených zastupitelů.
Výsledek : bez závad a nesrovnalostí

C) Složení slibu členů ZO (v souladu se zákonem o obcích)
V souladu se zákonem o obcích složili zastupitelé slib, který stvrdili vlastnoručním podpisem na příslušnou
listinu s textem slibu zastupitele.

D) Určení zapisovatele
Předsedající navrhl na zapisovatele o průběhu zasedání pana Miroslava Málka. Protože nebyl vznesen jiný návrh
dal hlasovat o
usnesení:
Nově zvolené Zastupitelstvo obce Šaratice schvaluje jako zapisovatele o průběhu zasedání ZO pana
Miroslava Málka

Hlasování : 15 – 0 – 0 , schváleno

E) Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání pana Františka Holoubka a sl. Ludmilu
Dostálovou.
Protože nebyl vznesen jiný návrh dal hlasovat o
usnesení:
Nově zvolené Zastupitelstvo obce Šaratice schvaluje jako ověřovatele zápisu o průběhu zasedání ZO pana
F. Holoubka a sl. L. Dostálovou.

Hlasování : 15 – 0 – 0 , schváleno

F) Program dalšího jednání ZO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Projednání a schválení návrhu volebního řádu.
Volba členů volební a mandátní komise.
Schválení počtu členů kontrolního výboru – návrh - 3.
Schválení počtu členů finančního výboru – návrh – 3.
Schválení počtu členů kulturního výboru – návrh - 5
Schválení počtu dalších členů rady – 3.
Určení funkcí, ve kterých budou členové ZO dlouhodobě uvolněni – návrh starosta.
Volba starosty.
Volba místostarosta.
Volba členů rady.
Volba předsedy finančního výboru
Volba předsedy kontrolního výboru.
Volba předsedy kulturního výboru
Volba členů finančního výboru.
Volba členů kontrolního výboru.
Volba členů kulturního výboru
Schválení pravidel pro stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva.
Schválení jednacího řádu ZO pro volební období 2014 – 2018
Stanovení kompetencí pro schvalování dalších rozpočtových opatření
Upřesnění kompetencí místostarosty obce
Schválení podmínek pro svatební obřady pro volební období 2014-2018
Schválení zástupců Obce Šaratice ve školské radě
Schválení smlouvy na věcné břemeno – kabel NN Bártovi, k.ú.Šaratice, par. č. 320/1 a 321

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Šaratice schvaluje další programu zasedání ZO dle návrhu

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno

1 Návrh volebního řádu
Před vlastním projednáváním volebního řádu navrhl předsedající určit způsob volby, a to formou veřejného
hlasování.
Usnesení 1a):
ZO Šaratice schvaluje způsob voleb formou veřejného hlasování.

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno
Předsedající pověřil zastupitelku – slečnu Lucii Kaloudovu , aby seznámila ZO s návrhem volebního řádu do
funkcí ZO pro tuto variantu. .
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje volební řád pro volby do funkcí ZO Šaratice dle předneseného návrhu pro veřejnou
volbu.

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno

2 Volba členů volební a mandátové komise
Do volební a mandátové komise, která bude dle schváleného volebního řádu řídit volby do funkcí ZO, byli
navrženi z pléna členové ZO
- Dana Pitrová
- Lucie Kaloudová
- Roman Konečný
O tomto složení volební komise dal předsedající hlasovat

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno
Na návrh z pléna si komise následně zvolila veřejným hlasováním za předsedkyni sl. Lucii Kaloudovou.

Předsedající pan Karel Kalouda následně předal slovo předsedkyni volební komise,
která řídila průběh volby jednotlivých funkcí ZO.

3 Stanovení počtu členů kontrolního výboru
Předsedkyně komise přednesla návrh
Usnesení 3):
ZO Šaratice zřizuje Kontrolní výbor a schvaluje, aby Kontrolní výbor měl celkem 3 členy .

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno

4 Stanovení počtu členů finančního výboru
Předsedkyně komise navrhla
Usnesení 4):
ZO Šaratice zřizuje Finanční výbor a schvaluje, aby finanční výbor měl celkem 3 členy .

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno

5 Stanovení počtu členů kulturního výboru
Předsedkyně komise navrhla
Usnesení 5):
ZO Šaratice zřizuje Kulturní výbor a schvaluje, aby kulturní výbor měl celkem 5 členů.

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno

6 Určení počtu členů Rady obce
Předsedkyně komise seznámila ZO, že vzhledem k počtu členů ZO je počet členů Rady obce ze zákona o
obcích stanoven na 5 členů (vč. starosty a místostarosty) tedy bez možnosti změny počtu.
Usnesení :
ZO Šaratice stanovuje počet členů rady obce na 5 (vč. starosty a místostarosty)

Hlasování : 15 – 0 – 0 , schváleno

7 Určení funkcí , které budou vykonávány v režimu
„dlouhodobého uvolnění „
Předsedkyně komise seznámila ZO s návrhem, aby v režimu „dlouhodobého uvolnění „ byla vykonávána
pouze funkce starosty obce
Usnesení 7):
ZO Šaratice schvaluje že „dlouhodobě uvolněn“ v souladu se zákonem o obcích bude při výkonu funkce pouze
starosta obce

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno

8 Volba starosty obce
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci starosty obce. Po obdržení
návrhu předsedkyně volební komise vyzvala členy ZO k provedení volby dle volebního řádu.
Po vyhodnocení veřejného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce starosta obce Šaratice.
Kandidát
počet získaných hlasů
1.
Karel Kalouda
13 – 0 – 2, zvolen
Do funkce starosty obce Šaratice byl zvolen pan Karel Kalouda

9 Volba místostarosty obce
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci místostarosty obce. Po obdržení
návrhů z pléna předsedkyně volební komise vyzvala členy ZO k provedení volby dle volebního řádu.
Po vyhodnocení veřejného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce místostarosta obce Šaratice.
Kandidát
počet získaných hlasů
1. Miroslav Málek 5 – 10 – 0, nezvolen
2. Marek Silnica
10 – 0 – 5, zvolen
Do funkce místostarosty obce Šaratice byl zvolen pan Marek Silnica.

10 Volba dalších členů Rady obce
Před zahájením volby upozornila předsedkyně volební komise členy ZO, že se volí pouze 3 další členové rady
do celkového počtu 5, protože starosta a místostarosta jsou členy rady obce ze zákona.
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci člena rady obce. Po obdržení
návrhů předsedkyně volební komise vyzvala členy ZO k provedení volby dle volebního řádu.
Po vyhodnocení veřejného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce člen rady obce Šaratice.
Kandidát
1. František Holoubek
2. Miroslav Málek
3. Roman Konečný

počet získaných hlasů

14 - 0 – 1, zvolen
13 – 1 – 1, zvolen
15 – 0 – 0, zvolen

Do funkce člen Rady obce tak byli zvoleni : pan František Holoubek, pan Miroslav Málek, pan Roman
Konečný.
Dále jsou členy Rady obce ze zákona o obcích nově zvolený starosta a místostarosta.
(příloha č. 1 zápisu – výpis ze zápisu o volbě starosty, místostarosty a členů rady obce)

11 Volba předsedy finančního výboru
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci předseda finančního výboru. Po
obdržení návrhů z pléna předsedkyně volební komise vyzvala členy ZO k provedení volby dle volebního řádu.
Po vyhodnocení veřejného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce předseda finančního výboru .
Kandidát
počet získaných hlasů
1. Jaroslav Horáček
11 – 0 – 4, zvolen
2. Ludmila Dostálová
nehlasováno
Do funkce předseda finančního výboru byl zvolen pan Jaroslav Horáček.

12 Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci předseda kontrolního výboru.
Po obdržení návrhů z pléna předsedkyně volební komise vyzvala členy ZO k provedení volby dle volebního
řádu. Po vyhodnocení veřejného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek
volby do funkce předseda kontrolního výboru .
Kandidát
počet získaných hlasů
1. Jindřich Švehla
13 – 0 – 2, zvolen
2. Josef Drabálek
nehlasováno
Do funkce předseda kontrolního výboru byl zvolen pan Jindřich Švehla

13 Volba předsedy kulturního výboru
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci předseda kulturního výboru. Po
obdržení návrhů z pléna předsedkyně volební komise vyzvala členy ZO k provedení volby dle volebního řádu.
Po vyhodnocení veřejného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce předseda kulturního výboru .
Kandidát
počet získaných hlasů
1. Dana Pitrová
1 – 1 – 13, nezvolena
2. Lucie Kaloudová
15 – 0 – 0, zvolena
Do funkce předsedkyně kontrolního výboru byla zvolena slečna Lucie Kaloudová.

14 Volba členů finančního výboru
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci člen finančního výboru. Po
obdržení návrhů z pléna předsedkyně volební komise vyzvala členy ZO k provedení volby dle volebního řádu.
Po vyhodnocení veřejného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce člen finančního výboru .
Kandidát
počet získaných hlasů
1. Ludmila Dostálová
15 – 0 – 0, zvolena
2. Milan Schuster
14 – 0 – 1, zvolen
Do funkce člen finančního výboru byli zvoleni slečna Ludmila Dostálová a pan Milan Schuster.

15 Volba členů kontrolního výboru
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci člen kontrolního výboru. Po
obdržení návrhů z pléna předsedkyně volební komise vyzvala členy ZO k provedení volby dle volebního řádu.
Po vyhodnocení veřejného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce člen kontrolního výboru .
Kandidát
počet získaných hlasů
1. Tomáš Koutný
14 – 0 – 1, zvolen
2. Josef Drabálek
15 – 0 – 0, zvolen
Do funkce člen kontrolního výboru byli zvoleni pan Tomáš Koutný a pan Josef Drabálek.

16 Volba členů kulturního výboru
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci člen kulturního výboru. Po
obdržení návrhů z pléna předsedkyně volební komise vyzvala členy ZO k provedení volby dle volebního řádu.
Po vyhodnocení veřejného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce člen kulturního výboru .
Kandidát
počet získaných hlasů
1. Dalibor Šlahora
14 - 0 – 1, zvolen
2. Dana Pitrová
14 – 0 – 1, zvolena
3. Monika Hudečková
15 – 0 – 0, zvolena
4. Klára Kadlecová
15 – 0 – 0, zvolena
Do funkce člen kulturního výboru byli zvoleni z řad zastupitelů pan Dalibor Šlahora a paní Dana
Pitrová a z řad ostatních občanů slečna Monika Hudečková a paní Klára Kadlecová.
(příloha č. 2 zápisu – výpis ze zápisu o volbě předsedů a členů zřízených výborů ZO)

Předsedkyně volební komise následně předala slovo nově zvolenému starostovi panu
Karlu Kaloudovi , který se ujal slova řídil další jednání ZO .

17 Stanovení pravidel odměňování neuvolněných členů ZO
Starosta obce po seznámení zastupitelů se stávajícím stavem pravidel pro odměňování neuvolněných členů ZO,
vč. podrobného vysvětlení základních navrhovaných podmínek dal dle návrhu zastupitelky slečny Ludmily
Dostálové hlasovat o
Usnesení 17a):
ZO Šaratice schvaluje odměňování neuvolněných členů ZO v nejnižší možné výši , tedy 0% možných částek
dle pravidel určených zákonem o obcích a nařízením vlády v platném znění.

Hlasování : 4 – 7 – 4, neschváleno
Starosta obce dále navrhl
Usnesení 17b):
ZO Šaratice schvaluje odměňování neuvolněných členů ZO v plné výši , tedy100% možných částek dle
pravidel určených zákonem o obcích a nařízením vlády v platném znění, přičemž v případě souběhu několika
funkcí u jednoho zastupitele bude tento odměňován v souladu s tímto nařízením vlády za každou funkci, kterou
vykonává (viz. příloha č. 3).

Hlasování : 9 – 1 – 5, schváleno
Dále k tomuto tématu starosta navrhl
Usnesení 17c):
ZO Šaratice schvaluje odměňování neuvolněných členů ZO dle usnesení 17b) s účinností od 04.11.2014.

Hlasování : 14 – 0 – 1, schváleno

18 Jednací řád ZO pro období 2014-2018
Starosta seznámil ZO s návrhem „ Jednacího řádu ZO“ a navrhl jej přijmout jako základní dokument, jímž se
bude ZO řídit při svých zasedáních ve volebním období 2014-2018.

Zastupitelka - slečna Ludmila Dostálová navrhla úpravu návrhu jednacího řádu v jeho článku č. 7 bod 11 – kdy
původní návrh stanovil možnost jednotlivým zastupitelům vystoupit v rozpravě k témuž problému maximálně
2x – nový návrh slečny L. Dostálové zní možnost zastupitele obce vystoupit v rozpravě nejvíce 5x. Starosta obce
dal následně hlasovat o
Usnesení 18a):
ZO Šaratice schvaluje změnu návrhu jednacího řádu ZO pro volební období 2014-2018 v článku 7 , bod 11,
kdy má zastupitel obce právo vystoupit v rozpravě nejvíce 5x k témuž tématu.

Hlasování : 10 – 5 – 0, schváleno
Dále slečna L. Dostálová navrhuje změnu v článku č. 7, bod 12 navrženého jednacího řádu ZO. V návrhu
jednacího řádu je stanovena možnost občanů přítomných na jednání ZO vystoupit v rozpravě k témuž
problému a vyjádřit tak své stanovisko k projednávané věci nejvíce 2x - slečna Dostálová navrhuje možnost
občanů vystoupit nejvíce 5x. Starosta obce dává hlasovat o
Usnesení 18b):
ZO Šaratice schvaluje změnu návrhu jednacího řádu ZO pro volební období 2014 – 2018 v článku č. 7 , bod
12, kdy má každý občan přítomný na zasedání ZO možnost vystoupit v rozpravě k témuž problému a vyjádřit
tak své stanovisko k projednávané věci nejvíce 5x.

Hlasování : 7 – 7 – 1, zamítnuto
Dále slečna L. Dostálová navrhuje změnu v článku č. 7, bod 13 navrženého jednacího řádu ZO – navrhuje
rozšířit dobu diskusního vystoupení (jak u členů ZO, tak i u přítomných občanů) z původně navržených 2 minut
na dobu 5 minut.
Usnesení 18c):
ZO Šaratice schvaluje změnu návrhu jednacího řádu ZO pro volební období 2014 – 2018 v článku č. 7, bod 13,
kdy je doba diskusního vystoupení k projednávanému bodu ( jak u členů ZO, tak i u přítomných občanů )
omezena na 5 minut.

Hlasování: 8 – 4 – 3, schváleno
Starosta obce navrhnul dále schválit navržený „Jednací řád ZO Šaratice“ v předloženém znění, včetně úprav
schválených v usneseních 18a) a 18c).
Usnesení 18d):
ZO Šaratice schvaluje jednací řád ZO pro období 2014 – 2018 ve znění návrhu starosty a úprav schválených
v usneseních 18a) a 18c).

Hlasování: 12 – 1 – 2, schváleno

19 Stanovení kompetencí pro schvalování rozpočtových opatření
Starosta předložil ZO návrh na rozšíření pravomocí RO a starosty k přijímání a schvalování omezených úprav
rozpočtu obce pro zajištění operativnosti a flexibility hospodaření a plnění běžných úkolů v rámci jejich
kompetencí.
Usnesení 19a):
ZO schvaluje pro volební období 2014-2018 rozšíření kompetencí Rady obce Šaratice a pověřuje radu obce
k provádění rozpočtových opatření v rozpočtu obce v limitu jednotlivé položky do 50.000,- Kč včetně.
Schvalování ostatních rozpočtových opatření zůstává v pravomoci ZO.

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 19b):
ZO schvaluje pro volební období 2014-2018 rozšíření kompetencí starosty obce Šaratice a pověřuje ho ke
schválení nesporných účelových dotací ve prospěch obce Šaratice během roku přijatých před zasedáním Rady
obce nebo Zastupitelstva obce. Schvalování ostatních rozpočtových opatření zůstává v pravomoci ZO nebo RO.

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno

20 Upřesnění kompetencí místostarosty obce
Starosta seznámil ZO s právním výkladem stanovení kompetencí místostarosty obce a navrhl, aby ZO přijalo
usnesení, které jednoznačně uděluje místostarostovi stejné kompetence, jaké má starosta obce.
Usnesení 20:
ZO potvrzuje a přiznává pro volební období 2014-2018 místostarostovi obce, panu Marku Silnicovi, veškeré
kompetence v plném rozsahu, jaké náleží ze zákona nebo z rozhodnutí ZO nebo RO starostovi obce.

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno

21 Podmínky svatebních obřadů na OÚ Šaratice 2014-2018
Starosta seznámil ZO s návrhem podmínek vykonávání svatebních obřadů na OÚ Šaratice pro období 20142018.
Usnesení 21):
ZO Šaratice schvaluje podmínky konání svatebních obřadů na OÚ Šaratice dle předneseného návrhu, přičemž
hlavní body podmínek jsou :
Místo konání :
Obřadní síň OÚ Šaratice, Náves 83,
Termín konání :
Sobota, 09.00 – 16.00 hod
Seznam oddávajících:
Karel Kalouda - starosta ; Marek Silnica - místostarosta

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno

22 Volba zástupců obce do ŠR při ZŠ a MŠ Šaratice
Starosta seznámil ZO s návrhem, aby do Školské rady při ZŠ a MŠ Šaratice , zvolilo ZO své 2 zástupce ;
Kandidát
počet získaných hlasů
1. Blanka Jiráčková
15 – 0 – 0, zvolena
2. Libor Dosoudil
14 – 0 – 1, zvolen
Usnesení 22):
ZO Šaratice zvolilo jako své zástupce do ŠR ZŠ a MŠ Šaratice z řad zastupitelů pana Libora Dosoudila a
z řad dalších občanů paní Blanku Jiráčkovou.

23 Schválení smlouvy na věcné břemeno – kabel NN Bártovi, k.ú.
Šaratice, par.č . 320/1 a 321
Starosta obce seznámil ZO s žádostí společnosti E-on o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení (dále jen kabel NN Bártovi). Po projednání dané
problematiky přijalo ZO
Usnesení 23):
ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (kabel NN Bártovi, par. č. 320/1 a 321) a
pověřuje starostu obce k jejímu podepsání a odeslání.

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno

Diskuze, různé:
1/ Jindřich Švehla – zastupitel obce – dotaz na finanční podporu farnosti – farnost prozatím buduje spojovací
chodník na farské zahradě (podél farní zahrady, za firmou Lumika a klubem Rimini) – v souvislosti
v plánovanou budoucí výstavbou budovy mateřské školky - na vlastní náklady.

Sdělení starosty : po dořešení majetkových vtahů a případném odkoupení pozemku od ŘK farnosti Šaratice ve
prospěch obce Šaratice, se obec Šaratice samozřejmě může podílet finančně na realizaci budovaného chodníku.
ŘK farnost Šaratice také podala žádost o poskytnutí finančního příspěvku na opravy kostela a fary – vzhledem
k tomu, že proběhli komunální volby a bylo zvoleno nové ZO, bude vhodné tuto žádost projednat na dalším
jednání ZO.
2/ Ludmila Dostálová – zastupitelka – dotaz na pozemek fary pro výstavbu nové školky, že již před časem bylo
schváleno zpracování zástavbové studie a ne za malý peníz. Stále se však nic neděje.
Sdělení starosty: Finanční částka (cca 20 tis.) na zpracování zástavbové studie nebyla poskytnuta zbytečně.
Zástavbová studie byla vypracována a vlastně potvrdila, že v dané vytipované lokalitě (v současné době částečně
na obecním pozemku a částečně na pozemku ŘK farnosti Šaratice) lze v budoucnu postavit mateřskou školku i
se vším potřebným zázemím a je technicky možné dobudovat potřebnou infrastrukturu. V dalším sledu je nutné
dořešit majetkové vztahy k pozemku – obec má zájem od církve odkoupit potřebnou část pozemku pro školní
zahradu. Poté pak bude možné řešit projekt pro stavební povolení, získání stavebního povolení, financování
akce (z vlastních zdrojů obce nelze vyčlenit potřebné množství finančních prostředků - snad bude vypsán vhodný
dotační titul na budování mateřských škol apod.) a na závěr teprve vlastní stavbu.
3/ Ludmila Dostálová – zastupitelka – dotaz na zveřejnění finančních nákladů spojených s půdní vestavbou ZŠ
Sdělení starosty: Tyto informace jsou samozřejmě přístupné pro každého zájemce a pokud je požadavek, tak
budou zařazeny i do informací zveřejněných v obecním zpravodaji.
4/ Roman Konečný-zastupitel – podal námět, aby při provádění výkopových prací pro kabel NN pro Bártovi byl
současně položený i kabel pro VO.
Sdělení starosty: bylo to již předjednáno při jednání o nejvhodnějším řešení položení kabelu. Podobně by se při
příležitostných výkopových pracích mohlo dořešit i VO v Nové ulici (3 novostavby)
5/ Jan Přerovský – občan - připomínka k formě svolání dnešního ustavujícího ZO. Dle jeho názoru nebyli
občané dostatečně informováni. V místním rozhlase a na infokanále kabelové televize by měl citován celý
program – nikoli jen, že se občané mají možnost seznámit s programem na vývěskách OÚ.
Sdělení starosty: ze zákona je samozřejmě pozvánka na ZO zveřejňována na úřední desce a to i v elektronické
podobě, všichni zastupitelé obdrží pozvánku osobně a ostatní občané v rozhlasovém vysílání jen informaci o
skutečnosti, že se zastupitelstvo koná – vše bohatě splňuje požadavky ze zákona o obcích a děje se tak
minimálně 8 roků stejně.
6/ Vlastimil Kučera – občan - dotaz na vyšetřování - kdo je autorem „ Negativního předvolebního pamfletu“,
který se po obci objevil ve čtvrtek 9. října 2014 ráno – tedy těsně před komunálními volbami. Žádá vyšetření,
kdo je autorem tohoto pamfletu – případně by měla být vypsána i finanční odměna za vyhledání autora . Do
následné diskuze se k tomuto tématu zapojují další z řad přítomných občanů – p. Jan Přerovský (zároveň jako
lídr „Sdružení nezávislých kandidátů obce Šaratice“) podotýká, že kandidáty z jejich volební kandidátky dle
jejich názoru tato kampaň velmi poškodila, dalšími diskutujícími jsou pan Drahoslav Žila st., p. Marek Slatinský.
Sdělení starosty: dle sdělení Policie ČR, oddělení Slavkov u Brna byl policii podán podnět na prošetření této
záležitosti – je otázkou, zda se policii podaří autora vypátrat. Není reálné se dohadovat, kterou ze dvou
kandidujících stran (tj. SNK obce Šaratice a KDU – ČSL) tato negativní kampaň více poškodila či naopak. Dále
upozornil, že nevidí žádnou reálnou možnost, jak mohou stávající zastupitelé autora vypátrat a tak se „očistit“,
když se podle diskusních vystoupení nedává moc velká naděje ani PČR, která má pro svá šetření nesporně větší
oporu v platných zákonech ČR.
7/ Vlastimil Kučera a Jan Přerovský - jako zástupci strany SNK žádají o zveřejnění v nejbližším obecním
zpravodaji „Vyjádření panaVlastimila Kučery“ k důvodům proč rezignoval po volbách ještě před ustavujícím
zasedání nového ZO na svůj získaný mandát zastupitele. Součástí tohoto vyjádření je i reakce na již výše
zmiňovaný předvolební pamflet.
Sdělení starosty: starosta vyslovil svůj názor, že v Obecním zpravodaji nemůže být uveřejněno celé „Vyjádření
panaVlastimila Kučery“, protože ve své druhé části obsahuje křivá obvinění, která jsou podložena
vykonstruovanými argumenty. Pokud tak chce učinit, ať tak udělá na vlastní náklady i se všemi důsledky.
8/ Miroslav Kalouda ml. – jako předseda DSO Litva informuje ZO a ostatní přítomné o situaci kolem stavby
Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky – Rešov. Prozatím se podařilo docílit toho, že dotyčný vlastník
pozemku v obci Zbýšov vzal zpět své odvolání proti umístnění a realizaci stavby kanalizace a ČOV. Na St.
fondu rozvoje bydlení je jednáno ve věci dotace. Dodavatel stavby je vybrán. Stále platí termín 30.9.2015, do
kdy by měla být celá akce zrealizována.

9/ Andělín Tretter – občan – připomínka – žádá o to, aby na každém dalším zastupitelstvu byla podána stručná
informace o tom, jak byly splněny body projednávané na ZO předchozím.
Sdělení starosty: přislíbeno

10/ Antonín Slezák st. – občan - připomínka – dle jeho názoru jsou zápisy ze ZO stručné – je třeba je obsahově
rozvést podrobněji.
Sdělení starosty: nelze do zápisu ze ZO zapsat skutečně všechno, např. jen dnešní jednání trvá cca 2 a ½
hodiny. Zápisy ze zastupitelstva nikdy nebyly z řad občanů ani z řad kontrolních orgánů JmKÚ předmětem
kritiky pro netransparentnost.
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a jednání
ukončil ve 20.40 hodin.
Termín příštího zasedání: dle pozvánky starosty obce – předpokládá se pondělí 15.12.2014
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 14 – 0 – 1 )

Zapsáno : 7.11.2014, zápis má 10 stran + 3 přílohy
Zapsal : Miroslav MÁLEK

…………………………………

Správnost zápisu a zapsaných výsledků voleb ověřují :

Lucie KALOUDOVÁ – předsedkyně volební komise……………………………….

Dana PITROVÁ - členka volební komise

…………………………………

Roman KONEČNÝ - člen volební komise

………………………………….

Ověřil:

František HOLOUBEK

…………………………………

Ludmila DOSTÁLOVÁ

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

