ZÁPIS č. 1/2016
Z ustavujícího zasedání nově zvoleného

Zastupitelstva obce Šaratice
dne 20. ledna 2016
Přítomní:

Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František., Horáček Jaroslav,
Kalouda Karel, Konečný Roman, Koutný Tomáš, Málek Miroslav, Silnica Marek, Šlahora
Dalibor
Nepřítomen:
Schuster Milan, Pitrová Dana, Švehla Jindřich, Kaloudová Lucie do 19:30
Zapisovatel :
Marek Silnica
Ověřovatel zápisu: Libor Dosoudil, 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 11 z celkového
počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen Marek Silnica, ověřovateli zápisu
pan Libor Dosoudil a Josef Drabálek. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Výroční zpráva plnění zákona č.106/1999 Sb. o poskytování informací za rok 2015
3. Aktualizace směrnic pro účetnictví obce Šaratice na rok 2016
4. Schválení směrnice finančních kontrol OÚ a PO obce na rok 2016
5. Schválení plánu činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2016
6. Schválení poskytování stravenek
7. Schválení smlouvy na deratizační práce
8. Souhlas s umístěním sídla pro TJ Šaratice
9. Projednání námětů na investice v roce 2016
10. Schválení podání žádosti na dotaci na opravu místních a účelových komunikací
11. Schválení žádosti na dotaci z rozpočtu JmKÚ na opravu hasičky
12. Změna termínu jednání ZO č. 2/2016
13. Různé, úkoly, závěr

2 Výroční zpráva plnění zákona č.106/1999 Sb. – poskytování informací
Starosta seznámil ZO se zprávou o poskytování informací v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. V platném
znění, za rok 2015;
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje výroční zprávu za rok 2015 o plnění povinností dle zákona č.106/1999 Sb.
v platném znění, ve znění zpracovaném a předneseném starostou obce.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

3 Aktualizace směrnic o účetnictví obce na rok 2016
Starosta přednesl ZO návrh aktualizace směrnic o účetnictví obce Šaratice na rok 2016 a po detailním seznámení
s návrhem přijalo ZO
Následně přijalo ZO
Usnesení :
a)
ZO Šaratice schvaluje Směrnici o finanční kontrole obce na rok 2016, ve znění předloženého návrhu
starosty, a to s účinností od 1. 1. 2016.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
b)

ZO Šaratice schvaluje Směrnici o finanční kontrole PO na rok 2016, ve znění předloženého návrhu
starosty, a to s účinností od 1. 1. 2016.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

c)

ZO Šaratice schvaluje Směrnici o cestovních náhradách na rok 2016, ve znění předloženého návrhu
starosty, a to s účinností od 1. 1. 2016.

d)

ZO Šaratice schvaluje Organizační řád obce Šaratice na rok 2016, ve znění předloženého návrhu
starosty, a to s účinností od 1. 1. 2016.

e)

ZO Šaratice schvaluje aktualizace Směrnic o účetnictví vč. odpisového plánu obce Šaratice na rok 2016,
ve znění předloženého návrhu starosty, a to s účinností od 1. 1. 2016.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

4 Směrnice pro finanční kontroly OÚ a PO pro rok 2016
Starosta seznámil ZO s návrhem směrnice k provádění finančních kontrol OÚ a PO pro rok 2016;
vč. podání zdůvodnění
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje Směrnice k provádění kontrol OÚ a PO pro rok 2016 v předneseném znění návrhu starosty

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

5 Plán činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZO na r. 2016
Starosta seznámil ZO s návrhem plánu činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZO na rok 2016.
Následně přijalo ZO
Usnesení a:
ZO schvaluje plán činnosti Finančního výboru ZO Šaratice na rok 2016 ve znění návrhu předsedy výboru,
předneseného starostou

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
Usnesení b:
ZO schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru ZO Šaratice na rok 2016 ve znění návrhu předsedy
výboru, předneseného starostou

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

6

Schválení poskytování stravenek

Starosta seznámil ZO s návrhem řešení benefitu stravenek ve výši 100Kč / pracovní den.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje návrh řešení benefitu stravenky, který bude s platností od 1.2.2016 placen
v poměru 55% / 45%.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

7 Schválení smlouvy na deratizační práce
Starosta seznámil ZO s návrhem smlouvy na deratizační práce od společnosti Pařez s.r.o.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje návrh smlouvy a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

8 Souhlas s umístěním sídla pro TJ Šaratice
Starosta seznámil ZO s návrhem řešení umístění sídla pro TJ Šaratice.
Následně přijalo ZO
Usnesení:
ZO Šaratice odkládá konečné rozhodnutí na umístění sídla.

Hlasování : nehlasováno

9 Projednání námětu na investice
Starosta a místostarosta seznámil ZO s návrhy na investice v roce 2016 .

NÁVRHY NA ROK 2016
1) OPRAVA A DODĚLÁNÍ CHODNÍKŮ
Ostudy (modernizace + protažení)
Na Dolech
Dotažení chodníku na koncích obce (Kavriánov, Dvorek, Chaloupky)
Ulice za školou
2) MODERNIZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ (již připravováno) odhad cca 1.600.000Kč s případnou
50% dotací.
3) Závazné rozhodnutí řešení nové školky – možnosti v rámci řešení 2 – prostory za Sokolovnou.
4) Zateplení a fasáda školy – cca 3 – 5 mil.
5) WorkOut hřiště vedle sportoviště + klidová zóna s ovocnými stromy
6) Nové dětské hřiště.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje náměty pro řešení investic v roce 2016 a ukládá radě pracovat na dokumentační
přípravě akcí

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno (příchod zastupitelky Lucie Kaloudové)

10 Schválení podání žádosti na dotaci na opravu místních a účelových
komunikací
Starosta seznámil ZO s podáním žádosti o dotaci na opravu komunikací v majetku obce tak, jak již bylo
avizováno na jednáních na konci roku 2015 .
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje žádost o dotaci na opravu místních a účelových komunikací.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

11 Schválení žádosti na dotaci z rozpočtu JmKÚ na opravu hasičky
Starosta seznámil ZO s žádostí na dotaci pro opravu hasičské zbrojnice.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje žádost.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

12 Změna termínu konání ZO č.2/2016
Starosta seznámil ZO v návaznosti na schvalování rozpočtu obce s vhodností změny konání ZO č.2/2016 na
termín 24. 2. 2016.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje posun termínu na 24. 2. 2016.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

13 Různé, úkoly a závěr
A) Zastupitelka slečna Ludmila Dostálová seznámila ZO s postupným poptáváním nabídek na dodání
kontejneru na bioodpad.
Nejvýhodnější se jeví možná alternativa – zadání výroby úplně nového kontejneru od Tomáše Kadlece
(od místního podnikatele) s cenou do 30.000Kč
Následně přijalo ZO
Usnesení :ZO Šaratice schvaluje limit do 30.000Kč pro koupi kontejneru nebo případné zadání výroby.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno
B) Starosta seznámil ZO s řešením vytápění jedné větve v ZŠ a problému nefunkčnosti oběhového
čerpadla. Navrhnul řešení – realizace koupě nového oběhového čerpadla. Zjištěné náklady na realizaci
42.000Kč. Objednávka bude řešena na obec Šaratice.
Následně přijalo ZO
Usnesení :ZO Šaratice schvaluje opravu topení v ZŠ s limitem do 42.000Kč .
Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno
C) Starosta seznámil ZO s potřebou koupě nového vysavače pro možnost úklidu prostor sportovní haly.
Předpokládané náklady jsou do 6.000Kč
Následně přijalo ZO
Usnesení :ZO Šaratice schvaluje limit do 6.000Kč pro koupi nového vysavače.
Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno
D) Starosta seznámil ZO s žádostí pana Davida Holoubka o souhlas se stavbou na obecním pozemku,
přístupu k RD na adrese Náměstí 188, 683 52 Šaratice a zároveň schválení smlouvy na věcné břemeno
umístění kabelu.
Následně přijalo ZO
Usnesení 13Da. :ZO Šaratice schvaluje souhlas se stavbou.
Hlasování : 10 – 0 – 2, schváleno
(zdržel se František Holoubek a Miroslav Málek)
Usnesení 13Db. :ZO Šaratice schvaluje souhlas přístupu z obou stran k RD.
Hlasování : 10 – 0 – 2, schváleno
(zdržel se František Holoubek a Miroslav Málek)
Usnesení 13Dc. :ZO Šaratice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě na věcné břemeno.
Hlasování : 10 – 0 – 2, schváleno
(zdržel se František Holoubek a Miroslav Málek)
E) Pan Přerovský vznesl dotaz řešení stání na panelové cestě nákladního automobilu.
Starosta reagoval, že tuto situaci s provinilým autodopravcem již vyřešil dohodou, že se to už nebude
opakovat – má zajištěno řádné parkování mimo obec.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
Hlasování : nehlasováno
F) Pan Přerovský vznesl dotaz řešení případné opravy chodníku na Malé Americe.
Starosta reagoval, že je nezbytné počkat na teplejší počasí a bude reálné něco s tím udělat (bude nutné i
betonovat).
Hlasování : nehlasováno
Odchod 20:45 pan Šlahora
G) Starosta seznámil ZO s výběrem pracovníka na DSO:
Pan Jiří Gottvald z Hostěrádek-Rešova, který nastoupí od 1.2.2016 s 3 měs. zkušební dobou.
Usnesení : ZO bere na vědomí.
Hlasování : nehlasováno

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 1/2016 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 20:50 hod.
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 20.1.2016, zápis má 5 stran

Zapsal : Ing. Marek Silnica

…………………………………

Ověřil:

Josef Drabálek

…………………………………

Libor Dosoudil

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

