ZÁPIS č. 3/2017
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 18.4.2017
Přítomní:

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

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu
3. Schválení obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní školy.
4. Schválení pravidel pro dotaci na podporu mimoškolních aktivit dětí a mládeže.
5. Schválení zadávací dokumentace a textu výzvy k podání cenové nabídky
6. Schválení členů a jejich náhradníků hodnotící komise
7. Schválení smlouvy na zřízení věcného břemene pro přípojku NN
– pro pozemek parc.č.507 .
8. Schválení smlouvy na zřízení věcného břemene pro přípojku NN.
– pro pozemek parc.č. 987/1.
9. Různé, úkoly, závěr
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje dle návrhu starosty doplnění programu zasedání o bod 5 až 9.
zapisovatel Marek Silnica a ověřovateli zápisu pana Libora Dosoudila a pana Romana Konečného.

Hlasování : 9 – 0 – 0, schváleno

2

Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu

Starosta seznámil ZO s dohodou o vytvoření společného obvodu, kde každá obec bude přispívat 3.000Kč/žáka ,
který bude z jejich obce k 1.lednu příslušného rozpočtového roku.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje dohodu o vytvoření společného školského obvodu Šaratice, Hostěrádky-Rešov a
Zbýšov.

Hlasování : 9 – 0 – 0, schváleno

3 Schválení obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy.
Starosta přednesl obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ
s účinností od 18.4.2017.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje obecně závaznou vyhlášku s účinností od 18.4.2017

Hlasování : 9 – 0 – 0, schváleno

4 Schválení pravidel pro dotaci na podporu mimoškolních aktivit dětí a
mládeže.
Starosta seznámil ZO s pravidly pro dotaci na podporu mimoškolních aktivit dětí a mládeže.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje pravidla pro dotaci na podporu mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Hlasování : 9 – 0 – 0, schváleno

5 Schválení zadávací dokumentace a textu výzvy k podání cenové
nabídky
Starosta seznámil ZO s návrhem zadávací dokumentace a návrhem textu výzvy k podání cenové nabídky na akci
„Nové hřiště v Šaraticích“.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
a) ZO schvaluje zadávací dokumentaci na akci „Nové hřiště v Šaraticích“.

Hlasování : 9 – 0 – 0, schváleno
b) ZO schvaluje text výzvy k podání cenové nabídky na akci „Nové hřiště v Šaraticích“.

Hlasování : 9 – 0 – 0, schváleno
c)

ZO pověřuje starostu ve spolupráci s radou a popř. s další problematiky zadávání veřejných
zakázek znalou osobou k administraci celého procesu výběru dodavatele na akci „Nové hřiště
v Šaraticích“.

Hlasování : 9 – 0 – 0, schváleno

6 Schválení členů a jejich náhradníků hodnotící komise
Starosta seznámil ZO s návrhem členů a jejich náhradníků hodnotící komise na vyhodnocení nabídek na akci
„Nové hřiště v Šaratich“.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
a) ZO schvaluje následující členy hodnotící komise: Karel Kalouda, Náves 15, Šaratice
Blanka Jiráčková, Zahradní 329, Šaratice

Hlasování : 9 – 0 – 0, schváleno
b) ZO schvaluje následující náhradníky členů hodnotící komise:
Jana Frintová, Kotrč 348, Šaratice (náhradnice Karla Kaloudy)
Zdenka Hrabovská, Malá Amerika 278, Šaratice (náhradnice Blanky Jiráčkové)

Hlasování : 9 – 0 – 0, schváleno

7 Schválení smlouvy na zřízení věcného břemene pro přípojku NN
– pro pozemek parc.č.507 .
Starosta obce seznámil ZO s návrhem smlouvy na věcné břemeno a žádostí o vyjádření pro územní souhlas pro
vybudování přípojky NN na parc.č.507 v k.ú.Šaratice.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje vybudování NN přípojky na parc.č. 507 a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene.

Hlasování : 9 – 0 – 0, schváleno

8 Schválení smlouvy na zřízení věcného břemene pro přípojku NN
– pro pozemek parc.č. 987/1 .
Starosta obce seznámil ZO s návrhem smlouvy 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 : 9 – 0 – 0, schváleno

9 Různé, úkoly a závěr
Dotaz pana Libora Dosoudila, kdy se budou vybírat poplatky za kanalizaci.
Starosta reagoval, že bude nutné podepsat smlouvu a začít poplatky za stočné.
Mimo jiné informoval ZO o možném nahlédnutí na webové stránky svazku, kde je smlouva prezentována.
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 3/2017 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 19:35 hod.
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 18.4.2017, zápis má 3 stran

Zapsal : Ing. Marek Silnica

…………………………………

Ověřil:

…………………………………

Libor Dosoudil

Roman Konečný

Starosta : Karel KALOUDA

…………………………………

……………………………….. …

