ZÁPIS č. 4/2016
Zastupitelstva obce Šaratice
dne 25.5.2016
Přítomní:

Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Silnica Marek, Pitrová Dana, Drabálek Josef, Šlahora
Dalibor, Švehla Jindřich, Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Holoubek František, Tomáš
Koutný
Nepřítomen:
Kaloudová Lucie, Málek Miroslav, Milan Schuster, Konečný Roman
Zapisovatel :
Marek Silnica
Ověřovatel zápisu: Tomáš Koutný, Pitrová Dana
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 Tomáš Koutný a Dana Pitrová. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace o výběru dodavatele na opravy obecních komunikací a schválení smlouvy
o dílo.
3. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2015
4. Projednání a schválení účetní závěrky obce za rok 2015
5. Informace o přípravě opravy kotelny v ZŠ
6. Schválení záměru na prodej části pozemku p.č. 53/1 – nově oddělená jako 53/19
7. Schválení smlouvy na neinvestiční dotaci pro TJ Šaratice
8. Schválení smlouvy na dotaci z rozpočtu JmK na opravu hasičky
9. Různé, úkoly, závěr
Usnesení:
ZO Šaratice schvaluje dle návrhu starosty program zasedání , zapisovatel Marek Silnica a ověřovateli
zápisu pana Tomáše Koutného a Dana Pitrová.
Hlasování : 10 – 0 – 1(zdržel se Tomáš Koutný), schváleno

2

Informace o výběru dodavatele na opravy obecních komunikací a schválení
smlouvy o dílo.

Starosta seznámil ZO s průběhem výběru firmy, kterou vybrala rada obce.
Z oslovených 5 firem dodaly nabídku 3firmy a to:
1) 200 Kč/m2 Grande solution s.r.o.
2) 210 Kč/m2 Robert Boubeníček
3) 255 Kč/m2 Jaromíra Láčíková
.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje výběr dle parametru cena při řešení totožné technologie (nízkozátěžová komunikace)
firmu Grande solution s.r.o.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

3

Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2015

Starosta seznámil ZO se závěrečným účtem Obce Šaratice za rok 2015 vč. zprávy z auditu z Jihomoravského
kraje ze dne 5.5.2016, při němž byly shledány některé chyby a nedostatky. ZO po detailním seznámení se
zprávou přijalo
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje závěrečný účet obce Šaratice za rok 2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením za rok 2015, a to s výhradou. ZO Šaratice přijímá a schvaluje opatření k nápravě chyb a
nedostatků uvedených ve zprávě z přezkoumávání hospodaření obce Šaratice za rok 2015 (zpracoval Krajský
úřad JMK, odbor kontrolní a právní pod SpZn.: S – JMK 30281/2016 OKP) dle návrhu starosty. Současně bere
na vědomí, že vytýkaný nedostatek byl již starostou odstraněn a to 4. května zveřejněním smlouvy na profilu
zadavatele. Dále pověřuje starostu kontrolou plnění nápravných opatření a zasláním písemné zprávy odboru
kontroly KÚ JMK o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků a zároveň i o jejich plnění v termínu do 8.
června 2016.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

4

Projednání a schválení účetní závěrky obce za rok 2015

Starosta seznámil ZO s účetní závěrkou obce Šaratice za rok 2015; Po seznámení s výsledky přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice v souladu s § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů a § 84 ods. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje účetní
závěrku obce Šaratice za rok 2015, včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2015, sestavenou ke dni
31. 12. 2015.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

5

Informace o přípravě opravy kotelny v ZŠ

Starosta seznámil ZO s přípravou na opravu kotelny v ZŠ.
Projektová dokumentace pro opravu kotelny ZŠ je těsně před dokončením. Po převzetí dokumentace RO připraví
zadání pro veřejnou zakázku malého rozsahu, vyhodnotí došlé nabídky a ZO vybere dodavatele a udělá případné
další kroky (pokud bude potřeba, starosta svolá zastupitelstvo mimo plánovaný termín).
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

6

Schválení záměru na prodej části pozemku p.č. 53/1 – nově oddělená jako 53/19 .

Starosta seznámil ZO s žádostí na prodej pozemku 53/1 – nově oddělená jako 53/19.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice schvaluje záměr na prodej pozemku 53/19.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

7

Schválení smlouvy na neinvestiční dotaci pro TJ Šaratice.

Starosta seznámil ZO se smlouvou na neinvestiční dotaci pro TJ Šaratice.
.
Následně přijalo ZO
ZO Šaratice schvaluje smlouvu na neinvestiční dotaci pro TJ Šaratice ve výši 100.000,- tis. Kč.
Zároveň pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Hlasování : 11 – 0 – 0 , schváleno

8 Schválení smlouvy na dotaci z rozpočtu JmK na opravu hasičky
Starosta seznámil ZO s problematikou a řešení výše získané dotace.
Celková výše dotace je 100.000,- Kč a může tvořit maximálně 60% z celkového investičního záměru.
Následně přijalo ZO
Usnesení:
ZO Šaratice schvaluje přijetí dotace a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dotaci.

Hlasování : 11 – 0 – 0 , schváleno

9 Různé, úkoly a závěr
Starosta seznámil ZO s konáním triatlonu 6.8.2016 firmou TRASIG a tím spojenou uzavírkou části
obce.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice schvaluje uzavírku části obce za účelem konání triatlonu dne 6.8.2016.
a)

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
b) Starosta seznámil ZO s žádostí firmy AVE.cz na odkup akcií firmy RESPONO,a.s.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice neschvaluje prodej akcií.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
c) Starosta seznámil ZO se zápisy o jednání RO Šaratice
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno
d) Pan Tomáš Koutný vznesl dotaz, jak vypadá stav připojování obyvatel v obci.
Starosta obce reagoval, že je připojeno cca 90% obývaných nemovitostí.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno
Pan Jan Přerovský:
vznesl dotaz, řešení hlučnosti sběrných šachet?
Starosta obce mu sdělil možnosti tlumení.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí.
e)

Hlasování : nehlasováno
Pan Jan Přerovský:
vznesl dotaz, jestli jsou všechny projekty k přípojkám domovních šachet rozdané?
Starosta obce mu sdělil, že jsou všechny rozdané a jedna kopie každého projektu je uschována na
obecním úřadě.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí.
f)

Hlasování : nehlasováno
g) Pan Jan Přerovský:
vznesl dotaz, na dokončovací práce u komunikace v Kavriánově?
Starosta obce mu sdělil, že vše, co bylo objednáno, bylo dokončeno.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

h) Pan Libor Dosoudil:
vznesl dotaz, v jakém stavu se nachází řešení jednosměrného provozu v ulici Ostudy.
Starosta obce odpověděl, že řešení je v procesu, jen momentálně oprava komunikací v obci
dostala vyšší prioritu.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno
ch) Pan František Holoubek:
vznesl požadavek na posekání parku v blízkosti ulice Dvorek.
Starosta obce reagoval, že sekání trávy v obci je fázové, ale že park posekají obecní
zaměstnanci co nejdříve.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 4/2016 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 20:10 hod.
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 25.5.2016, zápis má 4 strany

Zapsal : Ing. Marek Silnica

…………………………………

Ověřil:

…………………………………

Tomáš Koutný
Dana Pitrová

Starosta : Karel KALOUDA

…………………………………
………………………………..

