ZÁPIS č. 8/2016
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 16.11.2016
Přítomní:

Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Drabálek Josef, Švehla Jindřich, Dosoudil Libor, Milan
Schuster, Pitrová Dana, Šlahora Dalibor, Dostálová Ludmila, Koutný Tomáš
Nepřítomen:
Silnica Marek, Holoubek František, Konečný Roman, Málek Miroslav, Janíčková Lucie
(příchod v 19:40 hod.)
Zapisovatel :
Koutný Tomáš
Ověřovatel zápisu: Švehla Jindřich, Drabálek Josef
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 10 z celkového
počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen Tomáš Koutný, ověřovateli zápisu
Švehla Jindřich, Drabálek Josef. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Seznámení se závěrem zprávy o kontrole matriční agendy
3. Seznámení se závěrem zprávy o kontrole OSSZ
4. Projednání a schválení rozpočtového opatření č.5
5. Schválení nájemní smlouvy pro firmu Aleš Tesáček
6. Žádost Charity o příspěvek na zdravotní službu sociálního charakteru
7. Vyjádření k plánované opravě el. vedení Sokolnice - Bučovice
8. Schválení podnájemní smlouvy na byt na Ulici Slunná (Koutný – Hudečková)
9. Info z jednání rady
10. Info o opravě střechy hasičky
11. Výběr dodavatele na zpracování projektu pro stavební povolení – oprava chodníků
12. Schválení smlouvy s vybraným dodavatelem projektu pro stavební povolení – oprava
chodníků
13. Schválení planu inventarizace k 31.12.2016
14. Schválení smluv se stavebníkem RD na parc.č. 324/1 v k.ú. Šaratice
15. Různé, úkoly, závěr
Usnesení:
ZO Šaratice schvaluje dle návrhu starosty program zasedání, zapisovatel Tomáš Koutný a ověřovateli
zápisu Švehla Jindřich, Drabálek Josef.
Zároveň schvaluje i doplnění budu 14. do programu zastupitelstva.
Hlasování :

2

10 – 0 – 0, schváleno

Seznámení se závěrem zprávy o kontrole matriční agendy

Starosta seznámil ZO s kontrolou matriční agendy, kdy vše proběhlo bez závad a v pořádku .
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje zápis o kontrole.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

3

Seznámení se závěrem zprávy o kontrole OSSZ

Starosta seznámil ZO s kontrolou OSSZ, kdy kontrola byla prováděna poslední 3 roky zpět. Kontrolovaly se
smlouvy se zaměstnanci a další agenda, kdy vše proběhlo bez závad a v pořádku.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje zápis o kontrole.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

4

Projednání a schválení rozpočtového opatření č.5

Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č.5, kdy na straně příjmů byla položka 56.000 Kč –
mimořádná splátka bytového družstva, na straně výdajů částka 56.000 Kč – doplatek za opravu topení ve škole.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice dává souhlasné stanovisko s rozpočtovým opatřením č.5.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

5

Schválení nájemní smlouvy pro firmu Aleš Tesáček

Starosta seznámil ZO, že o nájem na stožár se přihlásil pouze Aleš Tesáček, kdy byla stanovena částka za
pronájem stožáru 2.000 Kč za rok.
Následně přijalo ZO
Usnesení:
ZO souhlasí s podmínkami nájemní smlouvy na umístění anténního stožár na střeše OÚ s firmou Aleše Tesáčka
s nájmem 2.000 Kč za rok a podle pravidel schválených na ZO 7/2016 ji doporučuje RO k jejímu uzavření.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

6
Žádost Charity o příspěvek na zdravotní službu sociálního
charakteru
Starosta seznámil ZO, že Charita požádalo každoroční příspěvek na zdravotní službu sociálního charakteru, kdy
byla navržena částka ve výši 5.000 Kč pro rok 2017.
Následně přijalo ZO
Usnesení:
ZO schvaluje příspěvek ve výši 5.000 Kč na rok 2017 pro Charitu.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

7

Vyjádření k plánované opravě el. vedení Sokolnice - Bučovice

Starosta seznámil ZO s tím, že bude probíhat výměna sloupů el. vedení na trase Sokolnice – Bučovice, kdy
vedení povede přes obecní pozemky a k tomuto je třeba souhlasné stanovisko.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice vydává souhlasné stanovisko s výměnou sloupů elektrického vedení na pozemcích obce.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

8
Schválení podnájemní smlouvy na byt na Ulici Slunná (Koutný –
Hudečková)
Starosta seznámil ZO s podnájemní smlouvou mezi nájemcem bytu p. Koutným a novou podnájemkyní sl.
Hudečkovou.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje podnájemní smlouvu bytu mezi p. Koutným a novou podnájemkyní sl. Hudečkovou.
.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

9

Info z jednání rady

Starosta seznámil ZO s jednáním v radě obce
ZO bere na vědomí.

10

Info o opravě střechy hasičky

Starosta seznámil ZO s probíhajícími opravami na střeše hasičky, kdy oprava probíhá, dokončení se posunulo
kvůli počasí, předpoklad dokončení prací je do 30.11.2016. Během oprav se vyměnily latě, fólie, střešní taška a
provedla se oprava štítů.
ZO bere na vědomí.

11
Výběr dodavatele na zpracování projektu pro stavební povolení –
oprava chodníků
Starosta seznámil ZO s tím, že došly 2 cenové nabídky na zpracování projektu pro stavební povolení na opravu
chodníků. První nabídka je od společnosti OLSTAK PROJEKT s.r.o. na částku 299.064 Kč + DPH, druhý Petr
Odehnal nabídl provedení za 331.000 Kč + DPH. V průběhu jednání přichází Lucie Janíčková – 19:40 hod.

Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje na zpracování projektu pro stavební povolení na opravu chodníků společnost OLSTAK PROJEKT
s.r.o. na částku 299.064 Kč + DPH,

Hlasování : 10 – 0 – 1 (Lucie Janíčková) , schváleno

12 Schválení smlouvy s vybraným dodavatelem projektu pro stavební
povolení – oprava chodníků
Odložen na příště, smlouva není zpracovaná.
ZO bere na vědomí.

13

Schválení planu inventarizace k 31.12.2016

Inventarizace majetku proběhne tak jak vloni, komise budou ve stejném složení. Starosta obce zašle mailem
složené komisí, kdy jednotlivé komise se následně domluví na termínu provedení inventarizace.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje, že inventarizace proběhne tak jako vloni se stejnými inventarizačními komisemi.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

14

Schválení smluv se stavebníkem RD na parc.č. 324/1v k.ú. Šaratice

Starosta seznámil ZO se záměrem stavby rodinného domu Bc. Gabriely Daňkové a Davida Prokeše na parcele
č. 324/1 včetně napojení na stávající infrastrukturu.
Následně přijalo ZO
Usnesení 14/1
ZO schvaluje smlouvu o právu provést stavbu přípojek na infrastrukturu přes obecní pozemek p.č. 317 v k.ú.
Šaratice

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 14/2
ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti s provedením stavby přípojek
na infrastrukturu přes obecní pozemek p.č. 317 v k.ú. Šaratice

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

15

Různé, úkoly, závěr

a) VAK Vyškov oznamuje, že nebude zvyšovat vodné a stočné pro rok 2017. Dále starosta ZO seznámil
s možností přednostního zakoupení akcií společnosti VAK.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje, že nevyužije nabídku přednostního zakoupení akcií společnosti VAK.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

b) Charita by ráda opět uskutečnila v naší obci Tříkrálovou sbírku, Tomáš Koutný přislíbil, že bude aktivně
zajišťovat koledníky a vše ostatní pro úspěšné uspořdání sbírky v naší obci. Podrobnosti projedná se starostou.
c) Veřejný telefonní automat na náměstí bude v ½ roku 2017odstraněn. Je možno platit za využití nájem, pokud
by obce měla zájem.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje, že VTA může být odvezen, nevyužije nabídku pronájmu.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
d) Starosta oznámil, že nelze v nejbližších měsících reálně počítat s nějakými dotovanými pracovníky z úřadu
práce a navrhl prodloužit pracovní smlouvy stávajícím 2 pracovníkům se smlouvou na dobu určitou.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje prodloužení pracovní smlouvy panu Horňáčkovi a panu Patrikovi Bršlicovi do
30.04.2017

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
e) Mirek Doležal upozornil na špatnou úpravu pozemků u Litavy, za rodinnými domy v ulici Zahradní. Bude se
řešit individuálně.
f) Mirek Doležal upozornil na rušení nočního klidu návštěvníky Klubu Rimini. Starosta informoval, že už na
základě jiných ústních stížností jednal s provozovatelem klubu a dojednal provozní opatření, která zajistí
zlepšení stavu. Po další akci budou přijatá opatření vyhodnocena, jestli jsou dostatečná.
g) Starosta obce oznámil, že pozdější připojení uživatelů do kanalizační sítě není problém. Zkušební provoz byl
prodloužen do 30.4.2017. Do té doby se nebudou v souladu s podmínkami dotace vybírat poplatky.
h) Starosta obce seznámil ZO, že jednosměrné usměrnění ulice KOTRČ – OSTUDY letos nebude.
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 8/2016 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 20:20 hod.
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 16.11. 2016, zápis má 5 stran
Zapsal: Ing. Tomáš Koutný

…………………………………

Ověřil:

Ing. Jindřich Švehla

…………………………………

Josef Drabálek

…………………………………

Starosta: Karel KALOUDA

………………………………..

