ZÁPIS č. 10/2014
ze zasedání

Zastupitelstva obce Šaratice
konaného 1. prosince 2014
Přítomní:

Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František., Horáček Jaroslav,
Kalouda Karel, Kaloudová Lucie, Konečný Roman , Koutný Tomáš, Pitrová Dana, Silnica
Marek, Schuster Milan, , Švehla Jindřich
Nepřítomen:
Šlahora Dalibor, Málek Miroslav
Zapisovatel :
Lucie Kaloudová
Ověřovatel zápisu: Roman Konečný, Josef Drabálek
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 13 z celkového
počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla navržena Lucie Kaloudouvá, ověřovateli
zápisu pan Roman Konečný a Josef Drabálek. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
1.
2.
3.
4.
5.
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7.
8.
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10.
11.

Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
INFO o bodech z posledního ZO
Volba zástupců obce do DSO „Litava“
Schválení rozpočtového provizoria na rok 2015
Schválení plánu inventur obecního majetku ke konci roku
Schválení plánu zasedání ZO v roce 2015
Info o cenách RESPONO na rok 2015
Projednání a schválení vyhlášky o poplatcích za svoz a likvidaci odpadů
Náměty na investice na rok 2015
Projednání a schválení rozpočtového opatření č.7/2014
Různé, závěr
Usnesení 1b :
ZO Šaratice schvaluje dle návrhu starosty upravený program zasedání , zapisovatel Lucie
Kaloudová a ověřovateli zápisu pana Romana Konečného a pana Josefa Drabálka.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

2

INFO o bodech z posledního ZO

Starosta seznámil ZO o souvislostech spojených z jednání ze zastupitelstva č. 9/2014.
Poznámka: Příchod 13 zastupitele Marek Silnica.

Hlasování : nehlasováno

3 Volba zástupců obce do DSO „Litava“
V návaznosti na změnu zastupitelstva je nezbytné schválit nové členy do výboru DSO Litava.
Starosta s ohledem na projednávanou agendu navrhnul: starosta / místostarosta
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje, aby novými členy ve výboru DSO Litava byli:
pan Karel Kalouda – starosta obce a pan Marek Silnica – místostarosta obce.

Hlasování : 13 – 0 – 0 , schváleno

4 Projednání a schválení rozpočtového provizoria na rok 2015
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového provizoria na rok 2015. Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje a přijímá rozpočtové provizorium na rok 2015 obce Šaratice, ve znění návrhu
starosty.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

5 Schválení plánu inventur obecního majetku ke konci roku 2014
5a)Starosta seznámil ZO s návrhem plánu inventur viz. příloha č.1 ;
Usnesení 5a:
ZO Šaratice schvaluje plán inventur obecního majetku ke konci roku 2014

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
5b) Starosta seznámil ZO s návrhem složení inventarizačních komisí viz. příloha č.2 ;
Usnesení 5b:
ZO Šaratice schvaluje složení inventarizačních komisí pro inventury obecního majetku ke konci roku
2014

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

6 Schválení plánu zasedání ZO v roce 2015
Starosta seznámil ZO s návrhem plánu zasedání zastupitelstva 1 x 6týdnů v roce 2015 (pokud nebude na tento
den připadat státní svátek). Jednací den bude středa a 1. zasedání bude 28.1.2015.
Harmonogram zpracuje starosta.
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje plán zasedání ZO v roce 2015

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

7 Info o cenách RESPONO na rok 2015
Starosta seznámil ZO o cenách Respono 2015 – ceny zůstávají stejné, ale obec stejně provoz systému
dlouhodobě dotuje – náklady na likvidaci jsou vyšší, než obec od všech poplatníků vybere (v roce 2014 vybráno
100 % předepsaných poplatků).
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí

Hlasování : nehlasováno

8 Projednání a schválení vyhlášky o poplatcích za svoz a likvidaci odpadů
Starosta seznámil ZO s návrhem vyhlášky č. 1/2014 o poplatcích za svoz a likvidaci odpadů.
Usnesení 8a: Sazba poplatku pro poplatníka činí
1. návrh 540 Kč
2. návrh 500Kč
Hlasování 9 – 1 – 3 (schváleno)
3. návrh 510 Kč
Hlasování 3 – 10 – 0 (neschváleno)
ZO Šaratice schvaluje sazbu poplatku pro poplatníka ve výši 500,- Kč

Hlasování : 9 – 1 – 3, schváleno
Usnesení 8b:
Osvobození od poplatku pro třetí a další dítě, které žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma
sourozenci – všichni v příslušném kalendářním roce nedosáhli věku 15 let.

Hlasování : 9 – 1 – 3, schváleno

Z další diskuze o problematice likvidace odpadů vyplynulo:
Usnesení 8c:
ZO Šaratice pověřuje starostu k jednání s Responem o změně frekvence vývozu malých popelnic na
bioodpad do konce roku 2014 – info předá na 1. zasedání ZO v roce 2015.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

9 Náměty na investice v roce 2015
Starosta vyzval zastupitele pro přednesení návrhů na investice, které by se měli připravit a popř. zrealizovat
v roce 2015 a sám připomněl některé návrhy diskutované a připravované již v minulém období:.
1. K. Kalouda - pokračovat v přípravách na výstavbu MŠ
- pozemek, projekt pro stavební povolení, příp. následně získat vydané stav. povolení
2. K. Kalouda - Kanalizace
- po realizaci kanalizace následná oprava chodníků a místních komunikací
3. K. Kalouda – doplnění veřejného osvětlení
- v chaloupkách, Nová ul. (směr Zbýšov) osloven p. Grossmann o nabídku
4. R. Konečný
- info tabule na zákaz podomního prodeje pod označení začátku obce
5. Starosta
- chodník (farskou zahradou) – výstavba je ale závislá na projektu nové MŠ
6. Zajištění omezení rychlosti na vjezdech do obce – zpomalovací semafor u MŠ ?? ,
7. Zlepšit výhled u ZŠ – vysekat keře, následně prodloužit zábradlí.
Prozatím řízení přechodu žáku před zahájením vyučování v období 7:30 – 8:00 zabezpečuje u
přechodu školník, popř. jiná osoba určená ředitelkou ZŠ.
8. M. Schuster
- rozšíření zpevněné plochy kolem tanečního parketu za OÚ
9. J. Horáček
- doplnění chodníku za Slunné k obecní stodole
10. Finanční podpora opravy fary (střecha, krovy) a kostela (výmalby) – přesnější specifikaci
dodá p. farář do 14.1.2015
10. J. Horáček
- oprava střechy hasičské zbrojnice – přesnější specifikaci dodá vedení SDH do 14.1.2015
11. T. Koutný – návrh k řešení výstavby MŠ
návrh na vytvoření ,, mikrotýmu,, který se bude tímto projektem zabývat.
Návrh na členy:
T. Koutný
L. Dostálová
J. Švehla
R. Konečný
Usnesení 9/11a:
ZO Šaratice schvaluje složení „mikrotýmu“ pro jednání v postupných krocích vedoucích k realizaci
záměru na výstavbu nové MŠ.
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 9/11b:
ZO Šaratice schvaluje návrh, že chceme dělat kroky k tomu, abychom v budoucnu mohli požádat o dotaci
na MŠ.
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 9/11c:
ZO Šaratice schvaluje návrh, že budeme usilovat o umístění nové MŠ na pozemku, kde aktuálně stojí
Rimini Club a na přilehlých pozemcích
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

10 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7/2014
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 7/2014 k rozpočtu obce na rok 2014;
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2014 k rozpočtu obce Šaratice na r. 2014, ve znění návrhu
předneseném starostou.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

11 Různé, úkoly a závěr
a) T. Koutný – návrh na zvýraznění úkolů
- usnesení budou v zápisech tučně
b) Starosta – info o projednávaných bodech bude probíhat mailem
c) Dostálová – dotaz na změnu č. 1 ÚP, starosta podal info o průběhu
d) V. Kučera – připomínka ke kanalizaci, že ,,nikdo nic neví,, místostarosta podal info o
jednáních s realizační firmou, která má příští týden dodat harmonogram, starosta podal info o
nových internetových stránkách a připravované informační kampani pro občany – na DSO
domluvit termín vydání info zpravodaje
e) T. Koutný – dotaz na anketu, starosta podal info a rozeslání zastupitelům e-mailem
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 10/2014 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 22:00 hod.
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 10.12.2014, zápis má 4 strany
Zapsala : Lucie Kaloudová

…………………………………

Ověřil:

Roman Konečný

…………………………………

Josef Drabálek

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

Příloha č. 1 ZO 10/2014

PLÁN INVENTUR NA ROK 2014
l/ Jmenování předsedy a členů hlavní inventarizační komise.
Provede: starosta Karel Kalouda
termín: do

1.12.2014

2/ Návrh členů dílčích inventarizačních komisí /DIK /
Provede: předseda hlavní inventarizační komise / HIK /
termín: do

1.12.2014

3/ Jmenování členů dílčích inventarizačních komisí
Provede: starosta

termín:

1.12.2014

4/ Školení členů inventarizačních komisí
Seznámení s požadavky zákona o účetnictví na inventarizaci, vnitřní směrnicí o provedení
inventarizace, povinnostmi a právy členů inventarizačních komisí, sepsání zápisu o
provedení této instruktáže podepsané všemi členy inventarizačních komisí.
Zajistí předseda hlavní inventarizační komise nejdéle do
31.12.2014
5/ Provedení fyzických i dokladových řádných inventur včetně vypracování
inventurních soupisů
Pod průběžným dozorem předsedy HIK zajistí všechny inventarizační komise
nejdéle do
12. 1. 2015
6/ Porovnání stavů zjištěných při řádných inventurách se stavy v účetnictví
Pod dozorem předsedy HIK provedou všechny DIK nejdéle do 16. 1. 2015
7/ Zhodnocení provedené řádné inventarizace a předání výsledků starostovi
Provede předseda HIK ve spolupráci s předsedy DIK nejdéle do 16. 1. 2015
8/ Rozhodnutí o vypořádání inventarizačních rozdílů a dalších
navržených opatření vyplývajících z řádné inventury
Provede starosta ve spolupráci s předsedou HIK nejdéle do
9/ Schválení výsledku řádných inventur ZO
Provede ZO na následujícím zasedání

Šaratice, dne 1. 12. 2014

nejdéle do

23. 1. 2015

28. 2. 2015

Starosta: Karel Kalouda ………………………

Příloha č. 2 ZO 10/2014

PŘÍKAZ K PROVEDENÍ ŘÁDNÉ INVENTURY
MAJETKŮ A ZÁVAZKŮ OBCE k 31.12.2014
Přikazuji provedení řádné inventury za rok 2014 na základě plánu řádné inventury. Plán řádné inventury je
nedílnou součástí tohoto příkazu.
1/ Návrh členů dílčích inventarizačních komisí zpracovaný HIK:
Složení DIK u Požární ochrany Šaratice - Drabálek Josef st. – mob. 606906936
předseda
František Holoubek
členové
Ludmila Dostálová
Jaroslav Horáček
Složení DIK u Knihovny Šaratice
- Kaloudová Lucie – mob. 777057714
předseda
Dana Pitrová
členové
Dalibor Šlahora
Libor Dosoudil
Složení DIK u Obce, Obecního úřadu a pozemků – Kalouda Karel – 725111494
předseda
Miroslav Málek
členové
Roman Konečný
Milan Schuster
Složení DIK u sportovního areálu a tělocvičny - Hrabovská Zdeňka - 602130588
předseda
Marek Silnica
členové
Tomáš Koutný
Karel Kalouda
2/ Starosta jmenuje DIK ve výše uvedeném navrženém složení.
3/ Školení všech pracovníků inventarizačních komisí provede předseda HIK dne:
31.12.2014
4/ Jednotlivé DIK provedou fyzické a dokladové řádné inventury nejpozději do
12.01.2015
5/ Porovnání stavů zjištěných při řádných inventurách se stavem účetním
zajistí: jednotlivé DIK
nejpozději do
16.01.2015
6/ Zhodnocení provedené řádné inventury a předání výsledků starostovi
zajistí: předseda HIK
nejpozději do
16.01. 2015
7/ Doplnění výsledků provedené řádné inventury dokladovou inventurou
za období od skončení řádné inventury do konce rozvahového dne a zaúčtování
výsledků řádné inventury
Provede účetní ve spolupráci s předsedou HIK po schválení starostou
nejpozději do
23.01.2015

Šaratice, dne 1.12.2014

starosta: Karel Kalouda

