ZÁPIS č. 7/2015
Zastupitelstva obce Šaratice
dne 26.srpna 2015
Přítomní:

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

Nepřítomen:
Lucie Kaloudová – omluvena- nemoc
Zapisovatel :
Marek Silnica
Ověřovatel zápisu: Jaroslav Horáček, Milan Schuster
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 14 z celkového
počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen Marek Silnica, ověřovateli zápisu
pan Jaroslav Horáček a Milan Schuster. 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 záměru na směnu pozemků pod hřištěm TJ Šaratice
5. Schválení smlouvy na věcné břemeno k pozemku 183/1 – el. přípojka RD
6. Schválení pro zadání podkladů pro dotaci na nové dětské hřiště
7. Schválení pro úpravy bytu manželů Buříkových v BD Slunná 375
8. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2015
9. Jmenování nového složení povodňové komise
10. Informace o postupu výstavby kanalizace a ČOV
11. Různé, úkoly, závěr
Usnesení:
ZO Šaratice schvaluje program zasedání, zapisovatele - Marek Silnica a ověřovatele zápisu - Milan
Schuster a Jaroslav Horáček.

Hlasování : 14 – 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:
Informace v rámci posunu značení začátku a konce obce Šaratice ve směru na Hrušky.
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

4

Schválení záměru na směnu pozemků pod hřištěm TJ Šaratice

Starosta seznámil ZO s žádostí ze strany TJ Šaratice a objasnil celou problematiku dotčených pozemků pod
místním hřištěm.
Starosta následně navrhnul jako dílčí řešení problematiky několika majitelů pozemků v areálu užívaném TJ
Šaratice směnou pozemku s parc.č.659/4 za rozměrově stejnou část obecního pozemku s parc.č. 708
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje záměr směny pozemku s parc.č 659/4 za rozměrově stejnou část obecního pozemku
s parc.č. 708
Hlasování : 13 – 0 – 1 (Marek Silnica), schváleno

5 Schválení smlouvy na věcné břemeno k pozemku 183/1 – el. přípojka RD
Starosta seznámil ZO se smlouvou k pozemku 183/1, která navazuje na již schválenou smlouvu o smlouvě
budoucí .
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice schvaluje smlouvu č. PV- 14330033579/001 na věcné břemeno k pozemku 183/1 za jednorázovou
úplatu 500,- Kč.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

6 Schválení pro zadání podkladů pro dotaci na nové dětské hřiště
Starosta seznámil ZO s možností dotací na nová dětská hřiště a nutnosti přípravy pro její získání.
Uznatelné náklady budou zřejmě cca 80% s celkových nákladů.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice pověřuje starostu k zajištění informací a popř. nutných podkladů k případné možnosti získat tuto
dotaci na dětské hřiště.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

7 Schválení pro úpravy bytu manželů Buříkových v BD Slunná 375
Starosta seznámil ZO s projektovou dokumentací a záměrem řešení stavebních úprav bytu v BD Slunná č.375.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice schvaluje stavební úpravy bytu užívaného manželi Buříkovými v BD Slunná č.375.

Hlasování : 13 – 0 – 1, schváleno ( zdržel se Jaroslav Horáček)

8 Projednání a schválení rozpočtového opatření č.4/2015
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2015
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 v předneseném znění a to bez výhrad.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

9 Jmenování nového složení povodňové komise
Starosta seznámil ZO s návrhem na aktualizování personálního složení povodňové komise.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice schvaluje nové složení povodňové komise:
1. Karel Kalouda, předseda komise
2. Marek Silnica, místopředseda komise
3. Jaroslav Horáček, hlídková služba
4. Blanka Jiráčková, hlásná služba
5. Josef Drabálek, zástupce JSDH

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

10 Informace o postupu výstavby kanalizace a ČOV
Starosta a místostarosta seznámili ZO s celkovým průběhem řešení kanalizace, termínech plánované možnosti
započetí připojování občanů.
Následné info o dalším postupu dokončování kanalizace a uvádění obce do původního stavu.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí informace o postupu kanalizace.

Hlasování : nehlasováno

11 Různé, úkoly, závěr
11 a ) Starosta seznámil ZO s informačním letákem – námětem k přehodnocení dříve schváleným řešením
v rámci plánované přípravy pro řešení NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY (leták zpracoval v rámci své občanské
iniciativy pan Miroslav Kalouda ml., který se ale osobně neúčastnil tohoto jednání ZO). Starosta dále osvětlil
zastupitelům návaznosti navrhovaných změn na změnu územního plánu a tedy i významné prodloužení přípravy
projektu a dále i vazbu na možnost získání dotace.
V návaznosti na tuto tématiku reagoval p. Jan Přerovský, že více méně souhlasí s informacemi uvedenými v
letáku.
V zápětí pan Miroslav Doležal rovněž reagoval a předložil svůj propočet s komentářem, zda je výhodné
pokračovat v řešení možnosti získání pozemku pro možnost realizace nové školky v centru obce – vše viz
příloha. Jelikož podniká ve stavebnictví, tak ze svých zkušeností doporučil pokračovat v rozběhnutém záměru.
1.důvod - v rámci ekonomiky je schválené plánované řešení výhodnější min. o 300.000,- Kč oproti
navrhovanému řešení ze strany pana Miroslava Kaloudy ml. Tento propočet nezávisle potvrdil ve svém
vystoupení i místostarosta v jiné kalkulaci.

2.důvod – v rámci možnosti mít kontrolu nad děním a výstavbou v centru obce (co zde vznikne?) a rovněž mít
příležitost řešení snadné dostupnosti pro všechny občany není výhodné prodávat budovu „STARÉHO
KINA“(clubu RIMINI) .

Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice na základě písemného podnětu občana p.Miroslava Kaloudy ml. znovu prodiskutovalo záměr na
výstavbu NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY s ohledem i na zmiňované ostatní faktory a ZO rozhodlo, že se bude
pokračovat v původního plánu tzn. získání pozemků směnou od ŘKC za již dříve schválených podmínek. Na
uvažovaném místě nové mateřské školy se nic nemění (není tedy ani nutno řešit další změnu ÚP).

Hlasování : 14 – 0 – 0

11b) p. Jan Přerovský vznesl dotaz k řešení situace s projekty na umístění šachet.
Starosta informoval, že na řešení několika změn v dokumentaci na domovní přípojky v souvislosti se skutečným
umístěním domovních šachet se již pracuje.
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno
11c) p. Zezula vznesl dotaz k řešení situace s hudební projekcí na místním fotbalovém hřišti.
Starosta po různorodé diskusi navrhnul, že bude vhodné schválit pravidla omezení jako součást komplexního
řešení této situace v obci na některém příštím jednání ZO – termín – do konce roku 2015.
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí nutnost přípravy návrhu řešení.

Hlasování : nehlasováno
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 7/2015 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 21:45 hod.
Pozn.: U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsán: 4. 9.2015, zápis má 4 strany

Zapsal: Ing. Marek Silnica

…………………………………

Ověřil:

…………………………………

Jaroslav Horáček

Milan Schuster

Starosta : Karel KALOUDA

…………………………………

………………………………..

