ZÁPIS č. 6/2016
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 24.8.2016
Přítomní:

Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Silnica Marek, Drabálek Josef, Švehla Jindřich, Dosoudil
Libor, Holoubek František, Janíčková Lucie, Milan Schuster, Konečný Roman, Málek
Miroslav, Pitrová Dana, Šlahora Dalibor, Dostálová Ludmila
Nepřítomen:
Tomáš Koutný,
Zapisovatel :
Marek Silnica
Ověřovatel zápisu: Janíčková Lucie, 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 14 z celkového
počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen Marek Silnica, ověřovateli zápisu
Lucie Janíčková a Dana Pitrová. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura
3. Souhlasné stanovisko k opravě mostu ev.č. 4166-4 – Milešovický potok
4. Souhlasné stanovisko pro vydání ÚR pro opravu silnice II/418 Újezd u Brna – Otnice
5. Schválení smluv na dotace na dětské aktivity dle vyhlášených pravidel
6. Projednání návrhu na stanovení způsobu výpočtu stočného pro rok 2017
7. Schválení smlouvy pronájmu části pozemku parc. č. 268 a 273
8. Schválení smlouvy na projekt chodníků pro územní řízení
9. Schválení zpracování aktualizace projektu na dětské hřiště
10. Schválení zpracování projektu na workoutové hřiště
11. Schválení rozpočtového opatření č. 3 provedeného radou obce
12. Informace o výši příspěvku na spolufinancování sociálních služeb
13. Řešení způsobu renovace, výměny vadných ventilů topení a radiátorů v ZŠ Šaratice.
14. Různé, úkoly, závěr
Usnesení:
ZO Šaratice schvaluje dle návrhu starosty program zasedání, zapisovatel Marek Silnica a ověřovateli zápisu
Lucie Janíčková a Dana Pitrová.
Zároveň schvaluje i doplnění budu 13. do programu zastupitelstva.
Hlasování :

14 – 0 – 0, schváleno

2 Schválení smlouvy o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.
Starosta seznámil ZO se smlouvou o zřízení služebnosti a výše jednorázové náhrady je 1.000Kč .
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

3 Souhlasné stanovisko k opravě mostu ev.č.4166-4 – Milešovický potok
Starosta přednesl ZO žádost od Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje .
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice dává souhlasné stanovisko ke stavbě III/4166 Šaratice, most ev.č.4166-4.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

4 Souhlasné stanovisko pro vydání ÚR pro opravu silnice II/418 Újezd u
Brna – Otnice
Starosta seznámil ZO s žádostí o vydání stanoviska pro vydání územního rozhodnutí II/418 Újezd u Brna –
Otnice.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice dává souhlasné stanovisko pro vydání ÚR pro opravu silnice II/418.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

5 Schválení smluv na dotace na dětské aktivity dle vyhlášených pravidel
Starosta seznámil ZO návrhem smluv v rámci dotačního programu mimoškolních aktivit dětí a mládeže
s bydlištěm v obci Šaratice v oblasti umění, kultury a sportu z rozpočtu obce Šaratice na období roku 2016.
Celková částka na tuto dotaci z rozpočtu činí 150 000,- Kč, přičemž do dotačního programu je v r. 2016
přihlášeno 96 dětí, poměrná částka tedy činí 1562,50,- Kč na dítě. O dotaci řádně požádaly tyto organizace
věnující se činnosti s dětmi a mládeží: ŘKF Šaratice, TJ Šaratice, SDH Šaratice, SDH Hostěrádky – Rešov,
Kalimero o.s.
Následně přijalo ZO
Usnesení 5a:
ZO schvaluje smlouvu na dotace za účelem dětských aktivit pro ŘKF Šaratice v celkové výši 70.312,- Kč

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 5b:
ZO schvaluje smlouvu na dotace za účelem dětských aktivit pro TJ Šaratice v celkové výši 47.656,- Kč

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 5c:
ZO schvaluje smlouvu na dotace za účelem dětských aktivit pro SDH Šaratice v celkové výši 25.781,- Kč

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 5d:
ZO schvaluje smlouvu na dotace za účelem dětských aktivit pro SDH Hostěrádky – Rešov v celkové výši
4.688,- Kč

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 5e:
ZO schvaluje smlouvu na dotace za účelem dětských aktivit pro Kalimero o.s. v celkové výši 1.563,- Kč

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

6 Projednání návrhu na stanovení způsobu výpočtu stočného pro rok 2017
Starosta seznámil ZO se situací nutnosti řešení stanovení výše stočného pro rok 2017.
Následně přednesl návrh zpracovaný výborem DSO Litava na částku 35,- Kč /m3 vč. DPH, účtováno bude pro
skutečný počet lidí žijících na dané adrese, celkové náklady budou stanoveny dle průměru na osobu a fakturace
bude řešena 2x ročně – veškeré podrobnější informace viz. příloha „Pravidla pro připojení ke kanalizaci a ČOV“,
která platí pro všechny tři členské obce.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje řešení a navrhovaná pravidla.

Hlasování : 13 – 1 (proti Ludmila Dostálová) – 0, schváleno

7 Schválení smlouvy pronájmu části pozemku parc. č. 268 a 273
Starosta seznámil ZO s přijatou nabídkou od pana Jaroslava Závodníka o pronájmu části pozemku.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje smlouvu k pronájmu části pozemku parc. č. 268 a 273.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

8 Schválení smlouvy na projekt chodníků pro územní řízení
Starosta seznámil ZO se smlouvou na projekt chodníků.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje smlouvu na projekt chodníků od společnosti OLSTAK PROJEKT,s.r.o. . Zároveň pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

9 Schválení zpracování aktualizace projektu na dětské hřiště
Starosta seznámil ZO s návrhem tzv. „oživení“ projektu na dětské hřiště.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje dle návrhu starosty tzv. oživení projektu dětského hříště. Zároveň pověřuje starostu obce
k zajištění této aktualizace.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

10 Schválení zpracování projektu na workoutové hřiště
Starosta seznámil ZO se způsobem řešení workout hřiště. Popsal nutnost získání především dokumentace pro
výstavbu a rozpočtu pro stanovení nákladnosti výstavby takového hřiště.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje řešení projektu na workout hřiště. Zároveň pověřuje starostu obce k zajištění tendru pro nabídky,
které budou mít i plánek realizace.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

11 Schválení rozpočtového opatření č. 3 provedeného radou obce
Starosta seznámil ZO s obsahem rozpočtového opatření č. 3/2016 provedeného radou obce.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3/2016.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

12 Informace o výši příspěvku na spolufinancování sociálních služeb
Starosta seznámil ZO se způsobem řešení poskytování sociálních služeb a výší příspěvku 19.400,- Kč pro
Město Slavkov u Brna, které pro naši obec a občany zajišťuje poskytování sociálních služeb.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO bere na vědomí tuto informaci.

Hlasování : nehlasováno

13 Řešení způsobu renovace, výměny vadných ventilů topení a radiátorů
v ZŠ Šaratice.
Starosta seznámil ZO s nutností řešení oprav ústředního topení v ZŠ Šaratice.
Důvodem je netěsnost ventilů a prolínající kapalina z radiátorů.
Ventily v počtu 69ks a radiátory v počtu 5ks budou voleny tak, aby se daly použít i při modernizaci zbylé části
topení.
Celkové náklady 105.025,- Kč bez DPH.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje nutnou opravu, výměnu vadných ventilů topení a radiátorů v rozsahu předložené cenové nabídky
firmou František Pecina.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

14 Různé, úkoly, závěr
Starosta seznámil ZO s návrhem výměny stolů v tělocvičně v celkovém počtu 22 ks.
I) Řešení v šířce 70cm x 275cm
II) Řešení v šířce 80cm x 275 cm
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje řešení výměny stolů pro obecní akce podle navržené varianty I) a pověřuje radu obce
výběrem vhodného dodavatele.
a)

Hlasování : 13 – 1(Roman Konečný hlasoval pro šířku 80cm) – 0, schváleno

b) Starosta vznesl dotaz na průběh řešení rekonstrukce střechy na HASIČKÉ ZBROJNICI.
Pan Jaroslav Horáček reagoval tím, že je momentálně řešen výběr způsobu rekonstrukce a do 9.9.2016
podají konečné info společně s nabídkami do rukou starosty obce.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 6/2016 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 19:55 hod.
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 24.8.2016, zápis má 5 stran
Zapsal: Ing. Marek Silnica

…………………………………

Ověřil:

Dana Pitrová

…………………………………

Lucie Janíčková

…………………………………

Starosta: Karel KALOUDA

………………………………..

