ZÁPIS č. 4/2017
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 14.06.2017
Přítomní:

Horáček Jaroslav, Kalouda Karel,Švehla Jindřich, Dosoudil Libor, Konečný Roman, Dostálová
Ludmila, Málek Miroslav, Pitrová Dana, Schuster Milan
Nepřítomen:
Drabálek Josef, Holoubek František, Koutný Tomáš, Silnica Marek – všichni omluveni
Zapisovatel :
Janíčková Lucie
Ověřovatel zápisu: Schuster Milan, Švehla Jindřich
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 navržena Bc. Lucie Janíčková, ověřovateli
zápisu pan Milan Schuster a pan Jindřich Švehla. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace z jednání RO
3. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2017 přijatého RO
4. Projednání a schválení účetní závěrky obce Šaratice za rok 2016
5. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Šaratice za rok 2016
6. Projednání a schválení smlouvy z JMK o dotaci na modernizaci vybavení knihovny Šaratice
7. Novostavba RD (Pavel Ševčík) – souhlas se stavbou přípojek a vjezdu přes obecní pozemek, smlouva o
budoucí smlouvě na věcné břemeno
8. Souhlas se smlouvou o budoucí smlouvě na věcné břemeno – přeložka kabelu NN SUS most přes
Milešovický potok.
9. Seznámení a schválení studie na novou MŠ na Ulici Slunná
10. Seznámení a schválení studie na přístavbu tělocvičny za OÚ – WC, šatna, sklad
11. Schválení objednání projektu na stavební povolení na přístavbu tělocvičny za OÚ – WC, šatna, sklad
12. Schválení zadání opravy chodníku na ulici Náměstí v úseku od kostela po hasičku (RD Masařů)
13. Žádost Linky Bezpečí z.s. ze dne 3.5.2017, čj. SAR/347/2017 o poskytnutí finanční podpory ve výši
7500,- Kč na provoz linky
14. Různé, úkoly a závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje dle návrhu starosty program zasedání, zapisovatelkou je Lucie Janíčková, ověřovateli
zápisu pan Michal Schuster a pan Jindřich Švehla

Hlasování :

2

11 – 0 – 0, schváleno

Informace z jednání Rady obce

Starosta informoval přítomné zastupitele o záměrech a plánech projednávaných na předchozích jednání Rady
obce Šaratice. Projednávala se přístavba tělocvičny, studie na vybudování nové MŠ, plánovaná oprava chodníku
od kostela směrem k hasičské zbrojnici.
Usnesení 2 :

Hlasování: nehlasováno, vzato na vědomí

3 Schválení rozpočtového opatření č. 2/2017 přijatého radou obce
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č. 2/2017, které bylo provedeno na Radě obce.
Usnesení 3:
ZO Šaratice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017, které bylo provedeno na RO

Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí

4 Projednání a schválení účetní závěrky obce Šaratice za rok 2016
Starosta seznámil ZO s účetní závěrkou obce Šaratice za rok 2016. Byly předloženy výkazy: rozvaha, výkaz
zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, vše k 31.12.2016, inventarizace majetku k 31.12.2016 a zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2016.
Usnesení 4 :
ZO schvaluje účetní závěrku obce Šaratice sestavenou ke dni 31.12.2016

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

5 Projednání a schválení závěrečného účtu obce Šaratice za rok 2016
Starosta seznámil ZO s návrhem závěrečného účtu obce Šaratice za rok 2016 včetně výkazu FIN 2-12
k 31.12.2016 a zprávy z auditu Jihomoravského kraje ze dne 25. dubna 2017, při němž byly zjištěny některé
chyby a nedostatky. Tyto dokumenty byly zveřejněny na úředních deskách obce od 24.05. do 14.06.2017.
Usnesení 5:
ZO schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Šaratice za rok 2016, a to s výhradou. ZO
Šaratice přijímá a schvaluje opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření obce. Současně bere na vědomí, že vytýkané nedostatky byly dle možnosti
odstraněny: Dotační program na aktivity šaratických dětí bude v roce 2017 na úřední desce dle zákona
250/2000 Sb. v platném znění zveřejněn po dobu 90-ti dnů. Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku byly na
profilu zadavatele také dodatečně zveřejněny. Dále ZO pověřuje starostu kontrolou plnění nápravných
opatření a zasláním písemné zprávy odboru kontroly KÚ JMK o přijetí opatření k nápravě chyb a
nedostatků a zároveň o jejich plnění v termínu do 27.června 2017.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

6 Projednání a schválení smlouvy z JMK o dotaci na modernizaci
vybavení knihovny Šaratice
Starosta seznámil ZO s obsahem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na modernizaci vybavení místní
knihovny v Šaraticích. Z JMK obec Šaratice obdrží dotaci ke stanovenému účelu ve výši 27.000,- Kč. Přítomná
knihovnice a zároveň členka ZO Lucie Janíčková informovala ZO o probíhajícím postupu při pořizování nového
vybavení knihovny (regály na knihy, nový PC, apod. ).
Usnesení 6 :
ZO Šaratice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na modernizaci
vybavení knihovny Šaratice a pověřuje starostu obce jejím podpisem

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

7 Novostavba RD (Pavel Ševčík) – souhlas se stavbou přípojek a vjezdu
přes obecní pozemek, smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno
Starosta seznámil ZO s žádostí stavebníka – pana Pavla Ševčíka o souhlas se stavbou přípojek a vjezdu přes
obecní pozemek (novostavba RD v k.ú. Šaratice, par.č. 73 a par.č. 74) a s obsahem smlouvy o smlouvě budoucí
na věcné břemeno.
Následně přijalo ZO
Usnesení 7a :
ZO Šaratice souhlasí se stavbou přípojek a vjezdu na obecním pozemku v rámci novostavby RD p. P.
Ševčíka

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 7b:
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno – pozemek pod vjezdem.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

8 Souhlas se smlouvou o budoucí smlouvě na věcné břemeno – přeložka
kabelu NN SÚS – most před Milešovický potok
Starosta seznámil ZO s návrhem předmětné smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, smlouva č.
1030032581/001 od společnosti E.ON Distribuce, a.s. . Smlouva řeší umístění kabelového vedení NN –
respektive přeložku kabelu NN SUS – most přes Milešovický potok. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně
s jednorázovou náhradou pro obec Šaratice ve výši 1200,- Kč + DPH. Projednání této záležitosti souvisí
s plánovanou celkovou opravou mostu přes Milešovický potok. Starosta odpověděl také na dotazy týkající se
plánované opravy mostu z řad zastupitelů a přítomných hostů.
Následně přijalo ZO
Usnesení 8 :
ZO Šaratice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030032581/001 a
pověřuje starostu obce jejím podpisem

Hlasování : 11 – 0 – 0 , schváleno

9 Seznámení a schválení studie na novou MŠ na ulici Slunná
Starosta obce seznámil ZO podrobně se zpracovanou studií na novou MŠ na ulici Slunné, zodpověděl také
dotazy z řad zastupitelů i přítomné veřejnosti, které se týkaly např. kapacity školky, plánovaného tvaru střechy a
další (jedná se o atriovou budovou ve tvaru amfiteátru). Dále vzal na vědomí také připomínku přítomného člena
bytového družstva Šaratice na vlastní umístění školky. Stávající studie počítá s umístěním v bezprostřední
blízkosti bytových domů na ulici Slunná. Dle nájemníků v této lokalitě by spolu s výstavbou školky došlo ke
zvýšenému provozu, hluku - zástupce bytového družstva tedy žádá, pokud to podmínky dovolí, o posunutí
plánované budovy MŠ k místní obslužné komunikaci, čímž se zvětší prostor mezi MŠ a stávajícími bytovými
domy na ulici Slunná.
Následně přijalo ZO
Usnesení 9:
ZO schvaluje studii novou MŠ na ulici Slunná a pověřuje starostu k dalším potřebným krokům.
Dále pověřuje starostu, aby provedl potřebná jednání o možnosti případného posunutí stavby MŠ
co nejdále to půjde od přilehlých bytových domů.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

10 Seznámení a schválení studie na přístavbu tělocvičny za OÚ – WC,
šatna, sklad
Starosta obce seznámil ZO se studii na přístavbu tělocvičny za budovou obecního úřadu Šaratice. Odpověděl
také na dotaz z řad členů ZO, v jakém časovém horizontu se přístavba uskuteční. Vzhledem k nedostatečné
kapacitě stávajícího zázemí místní tělocvičny (projevuje se především při požádání společenských akcí – např.
plesů) by bylo ideální přístavbu realizovat od září do prosince.
Následně přijalo ZO
Usnesení 10 :
ZO Šaratice schvaluje studii na přístavbu tělocvičny za OÚ .

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

11 Schválení objednání projektu na stavební povolení na přístavbu
tělocvičny za OÚ
V návaznosti na předchozí projednávaný bod č. 10 přijalo ZO
Usnesení 11 :
ZO Šaratice pověřuje starostu obce k objednání projektu na stavební povolení na přístavbu tělocvičny za
OÚ.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

12 Schválení zadání opravy chodníku na ulici Náměstí v úseku od kostela
po budovu hasičské zbrojnice
Starosta obce seznámil ZO s nutností opravy chodníků v lokalitě ulice Náměstí, a to od kostela až po budovu
hasičské zbrojnice – respektive až k domu manželů Masařových. Informoval ZO o nutnosti zadání provedení
vlastní opravy chodníků – materiál na opravu má již obce Šaratice nakoupen, je tedy nutné najít firmu, která
opravu provede.
Následně přijalo ZO
Usnesení 12:
ZO Šaratice schvaluje zadání opravy chodníku na ulici Náměstí a pověřuje starostu k dalším potřebným
jednáním v této záležitosti.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

13 Žádost Linky Bezpečí, z.s. o poskytnutí finanční podpory ve výši 7.500,Kč na provoz
Starosta obce seznámil ZO s žádostí organizace Linka Bezpečí, z.s., ze dne 3.5.2017. Linka Bezpečí žádá o
poskytnutí příspěvku ve výši 7.500,- Kč na svůj provoz.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku pro Linku Bezpečí, z.s.

Hlasování : 0 - 8 - 3, neschváleno (zdrželi se Pitrová, Horáček, Janíčková)

14 Různé, úkoly, závěr
V tomto bodě projednávány pouze informativní záležitosti, o kterých nebylo hlasováno:
 Starosta informoval ZO o připomínkách pana Jana Přerovského k úpravě živého plotu na obecním
prostranství na ulici Dvorek a opravě místních komunikací. Vše je aktuálně v řešení.
 Pan Jaroslav Horáček – člen ZO a člen SDH informuje přítomné o plánu SDH na vytvoření půdní
vestavby v budově hasičské zbrojnice – měla by zde být zbudována klubovna, sociální zařízení. Úprava
prostor hasičské zbrojnice bude mimo jiné financována i z dotace JMK na rok 2017 určené na opravy
hasičských zbrojnic.
 Členka ZO Ludmila Dostálová – dotaz na nové dětské a workoutové hřiště. Podána informace, že
aktuálně probíhá vývěrové řízení na dodavatele nového hřiště. Nové dětské hřiště by mělo být
zrealizováno v termínu do 31.08.2017.
 Starosta dále informoval ZO, že ŘKF Šaratice uvažuje o projektu za zajištění statiky místního kostela.
Pravděpodobně ŘKF bude žádat obec o poskytnutí dotace z obecních prostředků.

Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 4/2017 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 20:15 hod.
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 16.06.2017, zápis má 4 strany
Zapsal : Bc. Lucie Janíčková

…………………………………

Ověřil:

Milan Schuster

…………………………………

Jindřich Švehla

.…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

..…………………………….. …

