ZÁPIS č. 2/2017
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 22.3.2017
Přítomní:

Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Silnica Marek, Drabálek Josef, Švehla Jindřich, Dosoudil
Libor, Holoubek František, Konečný Roman, Koutný Tomáš, Pitrová Dana, Janíčková Lucie,
Šlahora Dalibor
Nepřítomen:
Málek Miroslav,Milan Schuster ,
Pozdní příchod: Dostálová Ludmila v 19:12
Zapisovatel :
Marek Silnica
Ověřovatel zápisu: Lucie Janíčková a Jindřich Švehla
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 12 z celkového
počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen Marek Silnica, ověřovateli zápisu
pan Jindřich Švehla a paní Lucie Janíčková. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení plné moci pro starostu na Valnou hromadu VaK Vyškov
3. Schválení dotace pro TJ Šaratice
4. Schválení dotace pro MS Voda Šaratice
5. Projednání smlouvy o poskytnutí soc. služeb mezi obcí Šaratice a Habrovanským
zámkem
6. Informace o přípravě investic v roce 2017
7. Schválení rozpočtového opatření č. 1
8. Schválení navýšení stavu pracovníků.
9. Schválení smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace chodníků pro
stavební řízení
10. Schválení smlouvy na zřízení věcného břemene pro přípojku NN.
11. Žádost od společnosti Trasig pro umožnění uzavření části obce za účelem Běhu okolo
Mohyly míru dne 4.6.2017 od 9-13.30
12. Informace o možném řešení cyklostezky Hostěrádky Rešov – Újezd u Brna
13. Info o nutnosti řešení uzavření dohody o příspěvku na každého žáka ZŠ Šaratice
14. Žádost od Mysliveckého spolku Voda Šaratice pro použití možných pozemků.
15. Schválení vypořádání se zhotovitelem Imos.
16. Řešení výběru zhotovitele pro osazení obrubníků na okrajích obce v celkové výměře
cca 300 bm.
17. Různé, úkoly, závěr
Usnesení:
ZO Šaratice schvaluje dle návrhu starosty doplnění programu zasedání o body 8 -17, zapisovatel Marek
Silnica a ověřovateli zápisu pana Jindřicha Švehlu a paní Lucii Janíčkovou.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

2

Schválení plné moci pro starostu na Valnou hromadu VaK Vyškov

Starosta seznámil ZO s plánovaným konáním valné hromady VAK a nutnosti schválení plné moci pro
navrženého účastníka. Následně navrhl sebe pro účast na setkání.;
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje plnou moc pro starostu obce za účelem účasti na Valné hromadě VAK.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

3 Schválení dotace pro TJ Šaratice
Starosta přednesl ZO návrh TJ Šaratice pro rok 2017. Její využití bude na zajištění a udržení provozu TJ
Šaratice.
Informace byly doplněny ze strany fotbalistů od pana Stanislava Rozbořila, který popsal nutnost potřeby
provozní dotace.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje dotaci ve výši 100 tis. Kč pro TJ Šaratice na rok 2017, za účelem udržování, údržba
a opravy TJ Šaratice.

Hlasování : 12 – 0 – 1 (zdržela se Ludmila Dostálová), schváleno
Příchod Ludmily Dostálové v 19:12.

4 Schválení dotace pro MS Voda Šaratice
Starosta seznámil ZO s žádostí o dotaci od Mysliveckého spolku Voda Šaratice
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje žádost o dotaci ve výši 30 tis. podmíněnou nutností spolupodílet se na jedné kulturní akci
pro děti.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

5 Projednání smlouvy o poskytnutí soc. služeb mezi obcí Šaratice a
Habrovanským zámkem
Starosta seznámil ZO se smlouvou o poskytnutí služby sociální péče.
V sociálním péči je pan Stanislav Matyáš a obec Šaratice je vedená jako opatrovník tohoto občana.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje smlouvu o poskytování služby sociální péče a zároveň pověřuje SO k jejímu podpisu

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

6 Informace o přípravě investic v roce 2017
Starosta seznámil ZO se studií pro přístavbu školy.
- řešení doplnil o informace pro možnou realizaci konstrukčních postupů
=> plán pro řešení možné dotace 80 – 90%
- pro možné postupy v projektu starosta navrhnul postoupení k přípravě projektové dokumentace
pro stavební řízení na stavebním úřadě.
- následně starosta obce seznámil ZO s návrhem smlouvy mezi obcí Šaratice a projektovou firmou
OLSTAK PROJEKT s.r.o.
Následně přijalo ZO
Usnesení 6a :
ZO Šaratice schvaluje řešení rozšíření ZŠ ŠARATICE dle studie zpracované firmou Atelier Walter s.r.o.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

Usnesení 6b :
ZO Šaratice schvaluje postoupení ke zpracování projektové dokumentace ZŠ ŠARATICE dle zpracované studie
od společnosti Atelier Walter s.r.o.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
Další možné investiční záměry:
Starosta seznámil ZO Šaratice s návrhy:
NOVÁ ŠKOLKA
 informace o možnosti budovy pro školku dle návrhu specialistů v kruhovém tvaru s dvorkem uprostřed,
třemi třídami a stupňovitým způsobem tribuny. Všechny tři učebny by byly řešeny oddělitelně, aby
každá učebna byla použitelná pro případné jiné účely.
Přístavba pro sociální zařízení vedle sportovní haly
 Je návrh na přístavbu podél sportovní haly v šířce 3m, popř. 4m, kde starosta podotknul možnosti
způsobu řešení i galerie, která byla projektantovi vymluvena.
 Řešení bude bez možnosti dotačních financí, proto SO informoval, že následná realizace by mohla být
společnými silami obecních zaměstnanců a subdodavatelů.

Hlasování : nehlasováno, pouze pro INFO

7 Schválení rozpočtového opatření č. 1/2017
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření z důvodu dotací na zaměstnance 3 x VPP
A to od 1.3.2017 Zdena Novotná, Jana Dostálová a od 1.4.2017 Martina Zoufalá
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje rozpočtové opatření č.1/2017.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

8 Schválení navýšení stavu pracovníků
Starosta seznámil ZO se stavem počtu zaměstnanců obce a navrhnul přijmout na dobu určitou 12měsíců.
Zároveň informoval ZO o zájmu Patrika Bršlici.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje navýšení o jednoho pracovníka, který bude přijat na dobu určitou – 12 měsíců.

Hlasování : 13 – 0 – 0 , schváleno

9 Schválení smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace
chodníků pro stavební řízení
Starosta obce seznámil ZO se smlouvou o dílo mezi obcí a OLSTAKPROJEKT pro vytvoření projektové
dokumentace pro stav. řízení v rámci řešení chodníků v obci souběžných s krajskou komunikací pro možnost
ucházení se o dotaci.
Následně přijalo ZO
Usnesení : ZO schvaluje smlouvu mezi obcí a firmou OLSTAK PROJEKT s.r.o.
Zároveň opravňuje starostu k podpisu smlouvy o dílo ve výši 299 tis. Kč mezi touto společností a obcí
s předmětem díla specifikované v oddíle II. a III. této smlouvy (projektová dokumentace pro stavební
povolení).

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

10 Schválení smlouvy na zřízení věcného břemene pro přípojku NN.
Starosta obce seznámil ZO se smlouvou č.1030032950/001 na věcné břemeno a žádostí o vyjádření pro územní
souhlas pro vybudování přípojky NN na parc.č.987/1 v k.ú. Šaratice.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje vybudování NN přípojky na parc.č.987/1 a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

11 Žádost od společnosti Trasig pro umožnění uzavření části obce za
účelem Běhu okolo Mohyly míru dne 4.6.2017 od 9-13.30
Starosta obce seznámil ZO s žádostí od společnosti Trasig k uzavírce III/4166 a objízdné trase při pořádání
závodu Šaratice – Mohyla míru. V termínu 4.6.2017 od 9 – 13.30hod.
Následně přijalo ZO
Usnesení:
ZO schvaluje žádost od společnosti Trasig s.r.o. na uzavírku silnice III/4166.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

12
Informace o možném řešení cyklostezky Hostěrádky Rešov – Újezd u
Brna
Starosta obce seznámil ZO o možnostech řešení cyklostezky a s tím spojená změna územního plánu mezi
Hostěrádky Rešov a Újezd u Brna.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno
Pan Dosoudil vznesl dotaz, jestli bylo někdy uvažováno řešit cyklostezku Šaratice – Újezd u Brna.
Starosta informoval, že byl takový záměr, jen to vždy zkolabovalo na jednáních s majiteli pozemků, kterých se
případná stavba dotýká.

13
Info o nutnosti řešení uzavření dohody o příspěvku na každého žáka
ZŠ Šaratice
Starosta obce seznámil ZO s historií způsobu spolufinancování a následné změně => RUD – se změnil pro řešení
zvýšení příspěvku pro funkčnost obcí, kteří jsou zřizovatelé škol.
Info o nutnosti uzavření dohody příspěvku každého žáka a info o nákladech na provoz na žáka. ZŠ Šaratice má
provozní náklady cca 1.300.000,-/243 žáků => 5.350Kč/žáka (v okolních obcích obdobně)
následně informoval o nutnosti řešení spádovosti v jednotlivých obcích
.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje řešení komunikace dohody o příspěvku na každého žáka ZŠ Šaratice s dotčených obcí ve
výši 3.000Kč a pověřuje členy RO pro pracovní schůzku, se zástupci obcí Hostěrádky - Rešov a Zbýšov.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

14 Žádost od Mysliveckého spolku Voda Šaratice pro použití možných
pozemků.
Starosta obce seznámil ZO s žádostí pro zkulturnění krajiny v okolí obce Šaratice a za tímto účelem s návrhem
na odkup pozemků s parc.č.4899, parc.č.2904 a parc.č.2767
Na těchto pozemcích by obec vysázela na vlastní náklady stromy a keře a dále MS Voda Šaratice by o tyto
pozemky pečovala.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice zamítá prodej pozemků.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno (zamítnutí)
Odchod zastupitele pana Dalibora Šlahory ve 21:05

15 Schválení vypořádání se zhotovitelem Imos.
Starosta seznámil ZO s možností řešení vypořádání v rámci provozních poškození chodníků a komunikací při
výstavbě kanalizace formou jednorázového vyrovnání tj. předání zámkové dlažby profilu I + obrubníků.
Záruky na dílo tím nejsou dotčeny.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje způsob vypořádání reklamace poškození chodníků a cest při manipulaci a výstavbě
kanalizace jednorázovým předáním 900 m2 zámkové dlažby profilu I 6 cm, 7200 ks půlek dlažby I 6 cm a
270 bm obrubníků 100/20/8.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

16 Řešení výběru zhotovitele pro osazení obrubníků na okrajích obce
v celkové výměře cca 300 bm.
Starosta seznámil ZO s průběhem řešení osazení obrubníků na okrajích vesnice získání povolení pro tuto akci.
Následně navrhnul, že výběr dodavatele pro zhotovení tohoto díla bude delegováno na RADU OBCE.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje postup řešení osazení obrubníků a pověřuje RO výběrem zhotovitele.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

17 Různé, úkoly a závěr
Starosta seznámil ZO se získaným návrhem řešení dopravního značení a rychlostního omezení v ulici
Kotrč a Ostudy.
Následně přijalo ZO
a)

Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje způsob řešení a pověřuje starostu k dalšímu postupu pro dokončení změny
dopravního značení.
Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

b) Pan Přerovský dotaz jak se budou řešit díry v místních komunikacích, které byly opraveny vloni
na podzim.
INFO od starosty o způsobu oprav všech dír v rámci reklamace, tzn. že na jaře přijede dodavatelská
firma a vše zdarma opraví.
c) Pan Přerovský druhý dotaz na způsob řešení vodného a stočného pro bytovky.
Starosta informoval o zákonných způsobech účtování (odkazoval se na znění smlouvy občan a obec na stránkách
Litava DSO), kde u této situace jsou bytovky měřeny podružnými měřidly a proto bude toto účtováno na zákl.
informací podle odečtu podružného měření.
d) Pan Tretter: Stížnost na ježdění a parkování v průjezdu vedle OÚ.
Starosta obce reagoval, že pro zlepšení situace bude osazena značka Zákaz vjezdu všech motorových vozidel
mimo zásobování.
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 2/2017 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 21:35 hod.
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 22.3.2017, zápis má 6 stran

Zapsal : Ing. Marek Silnica

…………………………………

Ověřil:

Jindřich Švehla

…………………………………

Lucie Janíčková

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

……………………………….. …

