ZÁPIS č. 1/2017
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 8.2.2017
Přítomní:

Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Silnica Marek, Drabálek Josef, Švehla Jindřich, Dosoudil
Libor, Holoubek František, Konečný Roman, Dostálová Ludmila, Koutný Tomáš, Málek
Miroslav, Pitrová Dana, Schuster Milan
Nepřítomen:
Šlahora Dalibor - omluven, Janíčková Lucie – omluvena přijde později
Zapisovatel :
Marek Silnica
Ověřovatel zápisu: Libor Dosoudil 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 pan Marek Silnica, ověřovateli
zápisu pan Libor Dosoudil a pan Jaroslav Horáček. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
Starosta navrhuje rozšíření programu o bod č. 12 – schválení smlouvy o budoucí smlouvě s E-ON (RD
Prokeš)

Program:
Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Výroční zpráva plnění zákona č.106/1999 Sb. o poskytování informací za rok 2016
Aktualizace směrnic pro účetnictví obce Šaratice na rok 2017
Schválení směrnice finančních kontrol OÚ a PO obce na rok 2017
Schválení plánu činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2017
Schválení hlavní inventarizační zprávy k 31.12.2016
Schválení smlouvy na deratizační práce na rok 2017
Schválení smlouvy s knihovnou Vyškov na rok 2017
Projednání námětů na investice v roce 2017 – schválení objednání studií na učebnu
na půdě ZŠ, na novou MŠ na ulici Slunná, dostavbu sociálního zázemí víceúčelové
haly.
10. Žádost o vyjádření ke stav. řízení – novostavba RD Michal a Kateřina Horňákovi
(Dlouhá Loučka a Brušperk), na par.č. 53/7, 53/15, 53/16
11. Žádost o vyjádření ke stav. řízení Radim Reniers - Brno – Novostavba RD a možnost
zřízení parkovacího místa na pozemku obce par.č. 53/1 – cca 82 m2 - před
novostavbou RD na par.č. 213
12. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě E-ON (RD Prokeš)
13. Projednání petice „Za bezpečné Ostudy“
14. Výzva města Újezd u Brna – řešení protipovodňové ochrany na řece Litavě
zbudováním retenční nádrže Rakovec
15. Projednání návrhu smlouvy o zemědělském pachtu se společností Rakovec a.s. –
týká se pozemků obec Šaratice v k.ú. Křenovice u Slavkova, LV 998 , výměra 0,6368
ha– smlouva na dobu neurčitou, výše pachtovného 2359,- Kč
16. Schválení žádosti na dotaci z rozpočtu JmKÚ pro SDH Šaratice
17. Schválení návrhu rozpočtu obce Šaratice na rok 2017
18. Schválení rozpočtového výhledu obce Šaratice na rok 2018-2030
19. Různé, úkoly, závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje dle návrhu starosty program zasedání, zapisovatel pan Marek Silnica a ověřovatelé
zápisu pan Jaroslav Horáček a pan Libor Dosoudil

Hlasování :

13 – 0 – 0, schváleno

2

Výroční zpráva plnění zákona č.106/1999 Sb. – poskytování informací

Starosta seznámil ZO se zprávou o poskytování informací v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. v platném
znění, a to za rok 2016;
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje výroční zprávu za rok 2016 o plnění povinností dle zákona č.106/1999 Sb. v platném
znění, ve znění zpracovaném a předneseném starostou obce.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

3 Aktualizace směrnic o účetnictví obce na rok 2017
Starosta přednesl ZO návrh aktualizace směrnic o účetnictví obce Šaratice na rok 2017 a návrh doplnil
důvodovou zprávou ; po detailním seznámení s návrhem přijalo ZO
Následně přijalo ZO
Usnesení :
3a)
ZO Šaratice schvaluje Směrnici o finanční kontrole obce na rok 2017, ve znění předloženého návrhu
starosty, a to s účinností od 1. 1. 2017.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
3b)

ZO Šaratice schvaluje Směrnici o finanční kontrole PO na rok 2017, ve znění předloženého návrhu
starosty, a to s účinností od 1. 1. 2017.

3c)

ZO Šaratice schvaluje Směrnici o cestovních náhradách na rok 2017, ve znění předloženého návrhu
starosty, a to s účinností od 1. 1. 2017.

3d)

ZO Šaratice schvaluje Organizační řád obce Šaratice na rok 2017, ve znění předloženého návrhu
starosty, a to s účinností od 1. 1. 2017.

3e)

ZO Šaratice schvaluje aktualizace Směrnic o účetnictví včetně odpisového plánu obce Šaratice na rok
2017 ve znění předloženého návrhu starosty, a to s účinností od 1.1.2017.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

4 Směrnice pro finanční kontroly OÚ a PO pro rok 2017
Starosta seznámil ZO s návrhem směrnice k provádění finančních kontrol OÚ a PO pro rok 2017;
vč. podání zdůvodnění
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje Směrnice k provádění kontrol OÚ a PO pro rok 2017 v předneseném znění návrhu starosty

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

5 Plán činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZO na r. 2017
Starosta seznámil ZO s návrhem plánu činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZO na rok 2017.
Následně přijalo ZO
Usnesení 5a:
ZO schvaluje plán činnosti Finančního výboru ZO Šaratice na rok 2017 ve znění návrhu předsedy výboru,
předneseného starostou

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 5b:
ZO schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru ZO Šaratice na rok 2017 ve znění návrhu předsedy výboru,
předneseného starostou

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

6 Schválení hlavní inventarizační zprávy k 31.12.2016

Starosta seznámil ZO s obsahem hlavní inventarizační zprávy k 31.12.2016.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje hlavní inventarizační zprávu za rok 2016

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

7 Schválení smlouvy na deratizační práce na rok 2017
Starosta seznámil ZO s návrhem smlouvy na deratizační práce od společnosti Pařez s.r.o. , tato firma 2x ročně
provádí v rámci celé naší obce deratizaci.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje návrh smlouvy a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

8 Schválení smlouvy s knihovnou Vyškov na rok 2017
Starosta seznámil ZO s návrhem smlouvy s knihovnou Vyškov o poskytování odborných knihovnických služeb
pro rok 2017.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje smlouvu s knihovnou Vyškov na rok 2017

Hlasování : 13 – 0 – 0 , schváleno

9 Projednání námětů na investice v roce 2017 – schválení objednání studií
na učebnu na půdě ZŠ, na novou MŠ na ulici Slunná, dostavbu
sociálního zázemí víceúčelové haly
V průběhu projednávání bodu č. 9 zaznamenán příchod členy ZO sl. Lucie Janíčkové, celkový počet
přítomných členů ZO je 14.
Starosta obce seznámil ZO s náměty na investice v roce 2017, jedná se o:
- schvální objednání studie pro vybudování nové učebny v budově ZŠ Šaratice a s tím souvisejícího dalšího
nutného zázemí (kabinet, sociální zařízení)
- schválení objednání studie na vybudování nově plánované mateřské školky v prostoru ulice Slunná
- další investicí je pak objednání provedení studie na rozšíření sportovní haly za budovou OÚ Šaratice o sociální
zázemí (WC, vhodnější přístup ….. )
Starosta dále informuje ZO o panu architektu Walterovi, který se zaměřuje právě na projekty v oblasti školských
zařízení a dne 10.2.2017 bude provádět v místní škole prohlídku stávajících prostor, které jsou určeny k následné
přestavbě.
Na jednání ZO Šaratice je osobně přítomna také ředitelka ZŠ Šaratice Mgr. Eliška Sokolovská, která upozorňuje
na nutnost rozšíření učebních prostor ve škole, a to z důvodu nárůstu počtu žáků nastupujících do prvních tříd
v následujících dvou letech.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
9a)
ZO Šaratice schvaluje objednání studie pro navržení nejvhodnějšího způsobu realizace nové
učebny v budově základní školy.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
9b)

ZO Šaratice schvaluje objednání studie pro navržení nejvhodnějšího způsobu realizace nové
mateřské školky v prostorách ulice Slunná.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
9c)

ZO Šaratice schvaluje objednání studie na rozšíření sportovní haly o soc. prostory a dalšího
zázemí.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

10 Žádost o vyjádření ke stav. řízení – novostavba RD Michal a Kateřina
Horňákovi (Dlouhá Loučka a Brušperk), na par.č. 53/7, 53/15, 53/16 doopravovat
Starosta obce seznámil ZO s žádostí Horňákových, kde chtějí od obce souhlas s možností vybudování přípojek a
s možností vybudování přístupové cesty.
Následně přijalo ZO
Usnesení A):
ZO Šaratice schvaluje možnost vybudovat přípojky a přístupové cesty v obecním pozemku 53/1.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
Usnesení B):
ZO Šaratice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě na věcné břemeno na vybudování kanalizační a vodovodní
přípojky a přístupové cesty.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
Usnesení C):
ZO Šaratice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě na věcné břemeno na vybudování přípojky NN

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

11 Žádost o vyjádření ke stav. řízení Radim Reniers - Brno – Novostavba
RD a možnost zřízení parkovacího místa na pozemku obce par.č. 53/1 –
cca 82 m2 - před novostavbou RD na par.č. 213
Starosta obce seznámil ZO s žádostí panaRadima Renierse, který žádá od obce souhlas s možností vybudování
zpevněné plochy pro možnost stání vozidla a zároveň přístupového chodníku na parc.č.53/1 k RD umístěného na
parc.č.213.
Následně přijalo ZO
Usnesení:
ZO schvaluje možnost vybudování zpevněné plochy a přístupového chodníku na parc.č.53/1.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

12 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě E-ON (RD Prokeš)
Starosta obce seznámil ZO s návrhem smlouvy o budoucí smlouvě na věcné břemeno na zařízení E-ON –
přípojka NN k novostavbě RD pana Prokeše (parc.č. 317 k.ú. Šaratice)
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje návrh smlouvy o budoucí smlouvě na věcné břemeno na zařízení E-ON v předneseném
znění.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

13

Projednání petice „Za bezpečné Ostudy“

Starosta obce seznámil ZO s peticí nazvanou „ Za bezpečné Ostudy“.
Jedná si o iniciativu občanů bydlících na ulicích Ostudy, Kotrč a částečně i na ulici Malá Amerika (k petici je
přiložen podpisový arch). Občané z této lokality navrhují v rámci zajištění bezpečnosti provozu na místní
komunikaci na ulici Ostudy mimo jiné tyto kroky: snížení povolené rychlosti průjezdu motorových vozidel,

kamerové měření rychlosti, případné použití semaforů regulujících rychlost jízdy, instalaci bezpečnostních
zpomalovacích prvků – např. retardérů, častější kontroly ze strany Policie ČR. Jednání ZO jsou přítomni i
zástupci petičního výboru.
Starosta obce připomněl, že řešením dopravní situace na ulicích Ostudy a Kotrč se zabývalo ZO Šaratice již na
svých předešlých zasedáních v roce 2016. Ze strany ZO je uvažováno o zavedení jednosměrného provozu v této
lokalitě a s tím související úpravou dopravního značení.
Po následné diskuzi a v návaznosti na požadavky uvedené v petici „Za bezpečné Ostudy“ tedy starosta navrhnul
řešení: spolu s původním plánem na změnu dopravního značení na ulicích Kotrč a Ostudy a zavedením
jednosměrného provozu v této lokalitě, dojde ještě k osazení zpomalovacích retardérů v doporučeném počtu.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje návrh starosty a pověřuje jej, aby podnikl potřebné kroky k řešení dopravní situace na
ulicích Ostudy a Kotrč – tj. oslovení odborné firmy zabývající se zpracováním projektů v oblasti dopravního
značení, případně k dalším potřebným krokům .

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

14
Výzva města Újezd u Brna – řešení protipovodňové ochrany na řece
Litavě zbudováním retenční nádrže Rakovec
Starosta obce seznámil ZO se situací možného řešení protipovodňové ochrany na řece Litavě, kdy z iniciativy
Města Újezd u Brna a jeho starosty p. Hradila vzešel návrh na řešení protipovodňových opatření - a to regulací
Rakovce jako přítoku řeky Litavy – konkrétně zbudováním záchytné retenční nádrže. Zbudováním retenční
nádrže by došlo ke snížení přítoku vody z Rakovce, a tím se zamezí i prudkému nárůstu vody do řeky Litavy
v období povodňových hrozeb.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje toto opatření podpořit.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

15

Projednání návrhu smlouvy o zemědělském pachtu se společností
Rakovec a.s. – týká se pozemků obec Šaratice v k.ú. Křenovice u
Slavkova, LV 998 , výměra 0,6368 ha– smlouva na dobu neurčitou, výše
pachtovného 2359,- Kč

Starosta obce seznámil ZO s žádostí společnosti Rakovec a.s. o uzavření pachtovní smlouvy na pozemky ve
vlastnictví obce Šaratice v k.ú. Křenovice u Slavkova, které obhospodařuje právě společnost Rakovec a.s.
Starosta obce rovněž informoval ZO s nutnosti uzavření aktualizované pachtovní smlouvy také se společností
ZEV Šaratice.
Následně přijalo ZO
Usnesení 14a):
ZO Šaratice bere na vědomí informaci o návrhu pachtovní smlouvy a pověřuje radu obce k uzavření smlouvy o
pachtovném se společností Rakovec a.s.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 14b):
ZO Šaratice pověřuje radu obce k uzavření aktualizované smlouvy o pachtovném se společností ZEV Šaratice.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

16 Schválení žádosti na dotaci z rozpočtu JmKÚ pro SDH Šaratice
Starosta seznámil ZO s možností čerpání dotace na dovybavení a modernizaci zázemí pro SDH Šaratice a
návrhem žádosti o dotaci – max. 70 % celkových nákladů. Jedná se o dotaci z rozpočtu JmKÚ, případná žádost
musí být podána do konce měsíce února 2017. JmKÚ je také vypsána dotace na vybavení místních knihoven.

Následně přijalo ZO
Usnesení 16a:
ZO Šaratice schvaluje návrh žádosti na dotaci z rozpočtu JmKÚ pro SDH Šaratice – oprava zbrojnice a pověřuje
starostu obce podáním žádosti.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
JmKÚ je také vypsána dotace na vybavení místních knihoven. Starosta tedy seznámil ZO s možností řešení
dovybavení knihovny podpořenou dotačním titulem s 50% spoluúčastí. Předmět modernizace knihovny by bylo
pořízení nových regálu, počítače.
Následně přijalo ZO
Usnesení 16b:
ZO Šaratice schvaluje sepsání a podání žádosti na dotaci z rozpočtu JmKÚ pro vybavení knihovny Šaratice.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

17 Schválení návrhu rozpočtu obce Šaratice na rok 2017
Starosta
seznámil
ZO
s návrhem
rozpočtu
na
rok
2017,
příjmy
a
výdaje.
Informoval ZO o tom, že rovněž byla možnost vidět tento rozpočet na úřední desce. Celková rezerva byla rovněž
prezentována starostou obce jako vhodná pro případné možné využití ke spoluúčastní na dalších dotačních
titulech.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje rozpočet dle předloženého návrhu.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

18 Schválení rozpočtového výhledu obce Šaratice na 2018 – 2030.
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým výhledem obce na období 2018 – 2030.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje rozpočtový výhled na období 2018 – 2030 dle návrhu starosty.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

19 Různé, úkoly a závěr
Starosta seznámil ZO se zprávou o bezpečnostní situaci v obci Šaratice v roce 2016.
Následně přijalo ZO
Usnesení 19a :
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno
Starosta seznámil ZO s žádostí o souhlas se stavbou a přístupovými pozemky pro vybudování přípojek a
přístupových komunikací pro RD na p.č. 618 k.ú. Šaratice na ulice Kavriánov – investorem stavby RD je p.
Kugler.
Usnesení 19b:

ZO Šaratice schvaluje souhlas se stavbou, s vybudováním přípojek a s vybudováním přístupové komunikace
s podmínkou pravidelného uvádění chodníku do původního stavu během výstavby.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
Roman Konečný:
Dotaz na řešení vozíku za STIGU pro rozmetání.
Starosta obce reagoval, že při poptávce tohoto vozíku byla kapacita výrobce vyčerpána a proto nebyl tento vozík
dosud zakoupen.
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 1/2017 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 20:45 hod.
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 8.2.2017, zápis má 7 stran

Zapsal : Ing. Marek Silnica

…………………………………

Ověřil:

Jaroslav Horáček

…………………………………

Libor Dosoudil

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

……………………………….. …

