ZÁPIS č. 6/2015
z jednání zastupitelstva obce Šaratice
dne 15.července 2015
Přítomní:

Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Konečný Roman,
Koutný Tomáš, Schuster Milan, Silnica Marek, Kaloudová Lucie, Dosoudil Libor, Málek
Miroslav

Nepřítomen:
Holoubek František, Švehla Jindřich, Šlahora Dalibor, Pitrová Dana
Zapisovatel :
Marek Silnica
Ověřovatel zápisu: Dostálová Ludmila, Koutný Tomáš
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 11 z celkového
počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen Marek Silnica, ověřovateli zápisu sl.
Dostálová Ludmila a Koutný Tomáš. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace o jednání rady.
3. Informace o realizaci přijatých usnesení ZO
4. Schválení smlouvy o podnájmu družstevního bytu
5. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu požární motorové stříkačky
6. Schválení žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č.461 v k.ú. Šaratice
7. Informace o zprávě vypracované firmou EKO-KOM – odpady za rok 2014
8. Schválení designu nových obecních www stránek
9. Schválení dalších kroků na rekonstrukci místní komunikace v Kavriánově
10. Informace o postupu výstavby kanalizace a ČOV
11. Různé, úkoly, závěr
Usnesení:
ZO Šaratice schvaluje dle návrhu starosty program zasedání, zapisovatel Marek Silnica a ověřovateli
zápisu Dostálová Ludmila a Koutný Tomáš.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

2 Informace o jednání rady
Starosta seznámil ZO se zněním zápisů RO.
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí znění jednotlivých zápisů a informací s tím spojených.

Hlasování : nehlasováno

3 Informace o realizaci přijatých usnesení ZO

Starosta seznámil ZO:

a) Informace okolo směny pozemků s církví
b) Informace o postupu umístění info cedulek „zákaz podomního prodeje“
(levnější možnost cca 30%)
c) Na MěÚ Slavkov předáno zadání na změnu č. 1 územního plánu
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí znění jednotlivých informací.

Hlasování : nehlasováno

4

Schválení podnájemní smlouvy na byt na Slunné 374

Starosta seznámil ZO se zněním podnájemní smlouvy k bytu č.374.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje podnájemní smlouvu v předneseném znění týkající se bytu na adrese: Slunná
374,683 52 Šaratice.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

5 Schválení smlouvy o bezúplatném převodu požární motorové stříkačky
Starosta seznámil ZO se smlouvou mezi ČR-Hasičský záchranný sbor Krajského kraje a Obcí Šaratice.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy o bezúplatném převodu majetku pod
evid. č. PSM-9-11/2015.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

6

Schválení žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č.461 v k.ú. Šaratice

Starosta seznámil ZO se zprávou z SÚS JMK,oblast Vyškov na reciproční darování pozemku Jihomoravského
kraji.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice schvaluje převod a reciproční darování pozemku Jihomoravského kraji.

Hlasování : 10 – 0 – 1, schváleno ( zdržela se slečna Ludmila Dostálová)

7

Informace o zprávě vypracované firmou EKO-KOM – odpady za rok 2014

Starosta seznámil ZO se zprávou EKO-KOM,a.s.za rok 2014.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí znění zprávy a získání osvědčení o úspoře emisí.

Hlasování : nehlasováno

8

Schválení designu nových obecních www stránek

Starosta seznámil ZO s finální podobou webových stránek obce Šaratice.
Zastupitele p.M.Málek podal návrh na doplnění odkazu na webové stránky Slavkova u Brna.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice schvaluje finální vzhled webových stránek s doplněním odkazu na web Slavkova u Brna ve
spodní části hlavní stránky.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

9

Schválení dalších kroků na rekonstrukci místní komunikace v Kavriánově

Starosta seznámil ZO s informací o dotaci, návrhu fin. vkladů pro řešení této komunikace ze strany dotčených
majitelů.
Informace o nutnosti pověření geodeta na zaměření a vytvoření dokumentace pro řešení.
Dále případné následné řešení věcí spojených se SÚS JHK.
Následně přijalo ZO usnesení :
9a) ZO Šaratice schvaluje přijetí dobrovolných finančních prostředků od majitelů RD využívajících tuto
komunikaci pro přístup k RD v přislíbené min. výši 20.000Kč od každého.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

9b) ZO Šaratice pověřuje starostu obce zajistit geodeta pro zaměření a dokumentaci pro možné řešení
této komunikace.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

9c) ZO Šaratice pověřuje starostu obce ke komunikaci se SÚS JHK

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
9d) ZO Šaratice pověřuje radu obce ke stanovení kritérií pro výběr zhotovitele nové komunikace

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

10 Informace o postupu výstavby kanalizace a ČOV
Starosta a místostarosta seznámili ZO s celkovým průběhem řešení kanalizace, finančním plnění, termínech dle
harmonogramu kanalizace. Následné info o dalším postupu výstavby tras kanalizace.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí informace o postupu kanalizace

Hlasování : nehlasováno

11 Různé, úkoly, závěr

11 a ) Starosta seznámil ZO se smlouvou o věcném břemenu pro přípojku NN k pozemku pana Tomáše
Kropáčka na pozemku parc.č. 990, 987/1.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje znění této smlouvy a pověřuje starostu obce Šaratic k jejímu podpisu.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

11 b ) Starosta seznámil ZO s návrhem pana Müllera k řešení zpomalovacích retardérů v ulici Dvorek (okolo
místního hostince) .
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje odložení tohoto návrhu po celkovém dokončení tzv. akce “ Kanalizace“ a
následné spojení situace s celkovým řešením v obci.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
11c) p. Jan Přerovský vznesl dotaz k řešení nevyhovujícího stavebnětechnického stavu přístupových schodů před
hlavním vstupem do kostela (je součástí i veřejného chodníku).
Starosta navrhl, že vzhledem k finanční a časové náročnosti řešení této renovace bude vhodné o tomto jednat až
s novým panem farářem (je na pozemku ŘKF) a v termínu, kdy nebudeme tolik svazováni a rozptylováni
problémy s budováním nové kanalizace.
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje odklad řešení celkové renovace schodiště před hlavním vchodem do
kostela až na podzimní měsíce.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
11d) Starosta informoval o probíhající realizaci protipovodňových opatření a zpracovávání protipovodňových
plánů v rámci projektu hrazeného DSO ŽLaP

Hlasování : nehlasováno

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 6/2015 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 20:30 hod.
Pozn.: U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsán: 15.7.2015, zápis má 4 strany

Zapsal: Ing. Marek Silnica

…………………………………

Ověřil:

Ludmila Dostálová

…………………………………

Tomáš Koutný

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

