ZÁPIS č. 10/2015
Zastupitelstva obce Šaratice
dne 16. prosince 2015
Přítomní:

Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Kalouda Karel, Konečný Roman, Koutný Tomáš, Schuster
Milan, Silnica Marek, Dosoudil Libor, Holoubek František,
Lucie Kaloudová, Jaroslav Horáček, Dalibor Šlahora,

Nepřítomen:
Málek Miroslav, Pitrová Dana, Švehla Jindřich - omluveni
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 12 z celkového
počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen Marek Silnica, ověřovateli zápisu
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 smlouvy na pronájem části pozemku p.č.760/1 – 80m2
5. Schválení smlouvy na prodej části pozemku p.č. 396/19 – 133m2
6. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7/2015
7. Schválení obecní vyhlášky o poplatcích za svoz a likvidaci odpadů na rok 2016
8. Projednání a popř. schválení změny pro odměňování neuvolněných zastupitelů
v návaznosti na nové nařízení vlády.
9. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2016
10. Schválení plánu zasedání ZO v roce 2016
11. Projednání návrhu na pořízení vlastního kontejneru na bioodpad
12. Náměty na investice v roce 2016
13. Darovací smlouva
14. Různé, úkoly, závěr
Usnesení:
ZO Šaratice schvaluje dle návrhu starosty program zasedání, zapisovatel Marek Silnica a ověřovateli
zápisu Jaroslav Horáček a Milan Schuster.

Hlasování : 12 – 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 o realizaci přijatých usnesení ZO.
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

4

Schválení smlouvy na pronájem části pozemku p.č.760/1 – 80m2

Starosta seznámil ZO se zněním smlouvy.
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje smlouvu na pronájem pozemku p. č. 760/1 a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Hlasování : 12 – 0 – 0

5

Schválení smlouvy na prodej části pozemku p.č. 396/19 – 133m2.

Starosta seznámil ZO se zněním návrhu na odkup za celkovou částku 13.433Kč.
Dále přednesl znění smlouvy na tento prodej části pozemku p.č.396/19.
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje prodej za nabídnutou částku 101Kč/m2 – tj.13.433Kč celkem. Zároveň pověřuje
starostu obce k podpisu této smlouvy.

Hlasování : 12 – 0 – 0

6 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7/2015
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č.7/2015
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje rozpočtové opatření č.7/2015

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

7 Schválení obecní vyhlášky o poplatcích za svoz a likvidaci odpadů na
rok 2016
Starosta seznámil ZO s faktem, že se nezměnila nákladovost na svoz a likvidaci odpadů a proto navrhuje
ponechat poplatky ve stejné výši i pro rok 2016.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje obecní vyhlášku o poplatcích za svoz a likvidaci odpadů na rok 2016 bez navýšení.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

8 Projednání a popř. schválení změny pro odměňování neuvolněných
zastupitelů v návaznosti na nové nařízení vlády.
Starosta seznámil ZO s odměňováním neuvolněných zastupitelů.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje zvýšení ohodnocení neuvolněných zastupitelů o maximální možnou horní hranici.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

9 Schválení rozpočtového provizoria na rok 2016
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým provizoriem pro rok 2016.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2016.

Hlasování : 12 – 0 – 0 , schváleno

10 Schválení plánu zasedání ZO v roce 2016
Starosta seznámil ZO s plánem zasedání ZO pro rok 2016.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice schvaluje plán konání zasedání RO a ZO pro rok 2016

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

11 Projednání návrhu na pořízení vlastního kontejneru na bioodpad.
Starosta seznámil ZO s návrhem RO, kde bylo projednáván záměr – koupě kontejneru na bioodpad.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí tento záměr a zároveň pověřuje zastupitelkyni Ludmilu Dostálovou provést
průzkum případných možných alternativ pro řešení koupě kontejneru.

Hlasování : bere na vědomí, nehlasováno

12 Náměty na investice v roce 2016.
Starosta seznámil ZO s možností podání návrhů ze strany zastupitelů pro případné návrhy na investice v roce
2016.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí tuto možnost, kterou je nezbytné podat do 6.1.2016, aby RO mohla případně
připravit podklady pro následné ZO.

Hlasování : bere na vědomí, nehlasováno

13 Darovací smlouva.
Starosta seznámil ZO se zněním darovací smlouvy mezi obcí Šaratice a MAS Slavkovské bojiště,z.s.
Poskytnutí finančního daru ze strany obce Šaratice ve výši 4.621Kč.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice schvaluje podmínky smlouvy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

14 Různé, úkoly, závěr
a) Starosta obce seznámil ZO s návrhem dodatku č.1 ke smlouvě v rámci modernizace místní komunikace
v obecní části Kavriánov.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice schvaluje dodatek č.1 o prodloužení termínu dokončení díla do 31.12.2015 a pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu.

Hlasování : 8 – 0 – 4, schváleno
(zdrželi se: Ludmila Dostálová, Milan Schuster, Dalibor Šlahora,Libor Dosoudil)
b) Pan Přerovský vznesl dotazy:
- zda- li je možné opravit ve sportovní hale gumu na schodišti
- jak vypadá stav pro obsluhy kanalizace
Starosta informoval ZO a hosty o stavu a možnostech řešení v obou případech.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno
c) Starosta informoval ZO o průběhu jednání řešení nové školky.
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 10/2015 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 21:00 hod.
Pozn.: U záznamu hlasování je pořadí: PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsán: 16.12.2015, zápis má 4 strany

Zapsal: Ing. Marek Silnica

…………………………………

Ověřil: Jaroslav Horáček

…………………………………

Milan Schuster

Starosta: Karel Kalouda

…………………………………

………………………………..

