ZÁPIS č. 7/2016
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 19.10.2016
Přítomní:

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

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Souhlasné stanovisko k objízdné trase Kobeřice - Milešovice
3. Schválení rozpočtového opatření č. 4 provedeného radou obce
4. Informace o dílčím auditu
5. Zrušení nájemní smlouvy pro firmu Aleš Tesáček
6. Vyhlášení záměru na pronájem části střechy pro umístění anténního stožáru
7. Stanovení pravomocí pro uzavírání smluv na pronájem
8. Schválení dodavatele a smlouvy na opravu střechy hasičky SDH Šaratice
9. Projednání možností na rozšíření počtu tříd v ZŠ - zpracování studie
10. Projednání možností na rozšíření kapacity sociálního zařízení ve sportovní hale
11. Objednání prací spojených s osazením chybějících obrubníků u hlavních
komunikací na koncích obce
12. Objednání geodetického zaměření pozemků v majetku JmK za účelem jejich
bezúplatného převodu do majetku obce
13. Změna úředních hodin v pondělí a ve středu
14. Různé, úkoly, závěr
Usnesení:
ZO Šaratice schvaluje dle návrhu starosty program zasedání, zapisovatel Marek Silnica a ověřovateli zápisu
Tomáš Koutný a Jaroslav Horáček.
Zároveň schvaluje i doplnění budu 13. do programu zastupitelstva.
Hlasování :

13 – 0 – 0, schváleno

2 Souhlasné stanovisko k objízdné trase Kobeřice – Milešovice
Starosta seznámil ZO se situací a žádostí o vyjádření k objízdné trase mezi křižovatkou na Milešovice –
Koběřice .
Termín uzavírky: 1.11. – 30.11.2016
4.11. – 5.11. 2016
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje - vydává souhlasné stanovisko k objízdné trase Kobeřice – Milešovice.
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

3 Schválení rozpočtového opatření č. 4 provedeného radou obce
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č.4/2016
Dotace na pracovníky ÚP Vyškov – dotace na VPP,SR 16.700
Dotace na pracovníky ÚP Vyškov – dotace na VPP,EU 78.000
Dotace na konání voleb 22.000

116.700Kč

Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 ve výši 116.700,- Kč

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

4 Informace o dílčím auditu
Starosta seznámil ZO s výsledky dílčího auditu a informoval o zjištěných skutečnostech.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

5 Zrušení nájemní smlouvy pro firmu Aleš Tesáček
Starosta seznámil ZO o nutnosti zrušení nájemní smlouvy s firmou Aleše Tesáčka z důvodu nedodržení všech
podmínek zákona o obcích.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje zrušení nájemní smlouvy s firmou Aleš Tesáček.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

6 Vyhlášení záměru na pronájem části střechy pro umístění anténního
stožáru
Starosta seznámil ZO o vyhlášení záměru na pronájem části střechy pro možnost umístění anténního stožáru.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části střechy pro možnost umístění anténního
stožáru.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

7 Stanovení pravomocí pro uzavírání smluv na pronájem
Starosta seznámil ZO s možnostmi řešení pravomocí na schvalování smluv na pronájem v duchu právní úpravy
zákona o obcích platné od 1. 7. 2016. Jsou dvě možnosti a záleží na ZO, pro kterou se rozhodne:

a) Ponechat pravomoc schvalování smluv na pronájem podle zákona o obcích, tj. v pravomoci ZO
b) Delegovat pravomoc schvalování smluv na pronájem na RO.
Následně po diskusi k oběma možnostem ZO hlasovalo podle jednacího řádu o posledním návrhu a přijalo
Usnesení :
ZO Šaratice deleguje pravomoc schvalování smluv o pronájmu obecního majetku na RO.

Hlasování : 8 – 4 – 1, schváleno (zdržel se Horáček)
(proti Šlahora, Dostálová, Dosoudil, Konečný)

8 Schválení dodavatele a smlouvy na opravu střechy hasičky SDH
Šaratice
Starosta seznámil ZO s výsledky výběrového řízení dodavatele na opravu střechy Hasičské zbrojnice Šaratice
provedeného RO o a připraveném návrhu smlouvy na tuto opravu.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje dodavatele doporučeného RO, tj. pan Michal Libenský, IČ 04404220 s cenou 164 050,Kč (dodavatel není plátce DPH) a opravňuje starostu obce k podpisu smlouvy v předneseném znění.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

9 Projednání možností na rozšíření počtu tříd v ZŠ - zpracování studie
Starosta seznámil ZO se situací na ZŠ Šaratice.
Stále více vyučovacích předmětů by mělo být řešeno dělenou výukou a proto je zde poptávka na další třídy v ZŠ.
Zadání:
Návrh řešení – zpracování variantní studie na rozšíření vyučovacích ploch v rámci stávající budovy ZŠ
odborným projektantem.
V rámci detailního seznámení s problematikou dojednat s ředitelkou prohlídku školy nejlépe na termín
31.10.2016 v 18:30 za účelem zjištění fyzické situace přímo na místě (starosta potvrdí SMS zprávou, že termín
platí).
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje zhotovení posuzovací studie na nejefektivnější řešení rozšíření ZŠ ŠARATICE a pověřuje
RO k oslovení vhodného dodavatele - projektanta.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

10 Projednání možností na rozšíření kapacity sociálního zařízení ve
sportovní hale
Starosta seznámil ZO s návrhem rozšíření kapacity sociálního zařízení ve sportovní hale.
Odůvodnil záměr společně se záměrem přístavby na řešení zázemí sokolovny při konání akcí. Možnost řešení
přístavby ze strany do dvora jako šatna, sociální zařízení + řešení skladu. Informace byly doplněny o návrh zadat
vizualizaci navrhovaného řešení.

Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje postup zjištění možností dle návrhu starosty a pověřuje RO výběrem vhodného
projektanta pro zadání vyhotovení nákladové studie na toto rozšíření. Další postup bude předmětem dalšího
rozhodnutí ZO.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

11 Objednání prací spojených s osazením chybějících obrubníků u
hlavních komunikací na koncích obce
Starosta seznámil ZO o jednání obce s SUS v rámci osazení obrubníků na okrajích obce.
(ve směru Milešovice, Otnice a Hrušky na obydlených stranách komunikace)
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje řešení osazení chybějících obrubníků a pověřuje radu obce k výběru zhotovitele těchto
prací.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

12 Objednání geodetického zaměření pozemků v majetku JmK za účelem jejich
bezúplatného převodu do majetku obce

Starosta seznámil ZO, že po osazení chybějících obrubníků bude možné žádat JmKÚ o převedení pozemku do
majetku obce. Aby bylo možné takto učinit, je nezbytné udělat i geodetické zaměření těchto částí.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje řešení dle návrhu starosty obce, kde pověřuje radu obce k objednání geodeta pro
provedení geodetického zaměření pozemků v majetku JmK a návrh na jejich rozdělení pro převod do majetku
obce.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

13 Změna odpoledních úředních hodin v pondělí a ve středu
Starosta seznámil ZO s návrhem na změnu odpoledních úředních hodin na OÚ Šaratice podloženým sdělením o
využívání stávajících úředních hodin.
Odpolední úřední doba pro účetní, pokladnu a matriku:
Po, St
13:00 – 18:00
Odpolední úřední doba pro starostu:
Po, St
16:00 – 18:00
Nová úřední doba řešena od pondělí 31.10. 2016.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje změnu odpoledních úředních hodin OÚ dle návrhu a to s platností od pondělí 31.10.2016.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

14 Různé, úkoly, závěr
Starosta vyzval členy zastupitelstva k případným dalším návrhům pro RŮZNÉ,ÚKOLY.
a)

Změna začátku ZO zůstává v současném stavu v 19:00. – po diskusi nebude měněno

Hlasování : nehlasováno
b) Dětské Hřiště – informace pro zastupitele od místostarosty a starosty
- Řešení možnosti získání dotace pro výstavbu nového dětského hřiště společně s částí na
workout cvičení.
- Zpracovává se návrh řešení a skladba herních prvků.
- ZO schvaluje podání žádosti o dotaci s investičním limitem do 600.000

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
c)

Kolik lidí je připojeno, jaký smluvní vztah bude řešen v rámci stočného? – dotaz pan Jan Přerovský
Starosta obce informoval, že je připojeno 95% trvale obydlených nemovitostí.
Smluvní vztah bude řešen v rámci občan x DSO formou smlouvy.

e)

Jaký proces v rámci řešení označení jednosměrného provozu na vybraných místních komunikacích. –
dotaz pan Libor Dosoudil
Starosta obce informoval, že vstoupil do jednání s odbornou inženýrskou firmou, ale zatím není sjednané
závazné datum řešení. Dál bude tuto záležitost projednávat a na příštím jednání ZO podá nové
informace.
Řešení semaforu u ZŠ pro zvýšení bezpečnosti provozu? – návrh od pana Šlahory.
Starosta obce navrhnul, že zjistí veškeré náklady a požadavky legislativy pro možné projednání na
příštím ZO podá bližší informace.

f)

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 7/2016 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 20:35 hod.
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 26.10.2016, zápis má 5 stran
Zapsal: Ing. Marek Silnica

…………………………………

Ověřil:

Jaroslav Horáček

…………………………………

Tomáš Koutný

…………………………………

Starosta: Karel KALOUDA

………………………………..

