ZÁPIS č. 9/2016
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 14.12.2016
Přítomní:

Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Silnica Marek, Drabálek Josef, Švehla Jindřich, Dosoudil
Libor, Holoubek František, Konečný Roman, Šlahora Dalibor, Dostálová Ludmila, Koutný
Tomáš, Milan Schuster
Nepřítomen:
Janíčková Lucie, Miroslav Málek, Dana Pitrová
Zapisovatel :
Marek Silnica
Ověřovatel zápisu: Roman Konečný a Milan Schuster
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
Roman Konečný a Milan Schuster. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace o jednání RO
3. Informace o realizaci přijatých usnesení ZO
4. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6/2016
5. Projednání a popř. schválení změny pro odměňování neuvolněných zastupitelů
v návaznosti na nové nařízení vlády s platností od 1.1.2017
6. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2017
7. Schválení plánu zasedání ZO v roce 2017
8. Náměty na investice v roce 2017
9. Pokyny k inventurám prováděným k 31.12.2016
10. Schválení smlouvy s dodavatelem projektu na opravu chodníků.
11. Schválení záměru na prodej obecních pozemků ležících mimo katastr obce Šaratice
12. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno na přístupové komunikaci
a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku č.582/1
13. Různé, úkoly, závěr
Usnesení:
ZO Šaratice schvaluje dle pozvánky program zasedání, zapisovatel Marek Silnica a ověřovateli zápisu
Roman Konečný a Milan Schuster.
Zároveň schvaluje i doplnění bodu 10. a 12. do programu pro jednání zastupitelstva obce.
Hlasování :

12 – 0 – 0, schváleno

2 Informace o jednání RO

Starosta a místostarosta seznámil ZO s jednotlivými tématy řešenými na RO.
a) Informace o odchodu MUDr. V. Buchty – zubního lékaře v Šaraticích do důchodu
b) Informace o schválení prodloužení pracovního poměru dvěma zaměstnancům obce
c) Informace o nových konferenčních stolech v tělocvičně do Silvestra 2016
d) Informace o projednání žádostí místních spolků o bezplatný pronájem sálu OÚ na plesovou sezonu 2017
e) Vzato na vědomí sdělení společnosti RESPONO o cenách za služby v r. 2017 – zůstávají stejné jako v r.
2016
f) Na vědomí RO byla vzata výroční zpráva ZŠ a MŠ Šaratice
g) Info o průběhu řešení osazení dvou nadzemních hydrantů v obci(v průmyslové zóně a za Kašovičovým)
h) Informace o řešení dopravní pasportizace organizované spolkem ŽDÁNICKÉHO LESA A POLITAVÍ.
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

3 Informace o realizaci přijatých usnesení ZO
Starosta seznámil ZO s realizací přijatých usnesení z předchozích ZO.
- ZO je informováno o postupu při řešení modernizace chodníků v obci a plánovaných
opravách komunikací
- Dosud nebylo zrealizována změna dopravního značení na ulicích Ostudy, Kotrč
- Stále velmi aktuální je rozšíření počtu učeben v budově ZŠ Šaratice z důvodu nárůstu
počtu žáků, kteří nastoupí do 1. třídy v nadcházejících letech
Usnesení : ZO Šaratice bere tuto informaci na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

Zaznamenán příchod členky ZO - Lucie Janíčkové v 19:26hodin – celkový počet přítomných
13.

4 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6/2016
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č.6/2016 a jeho jednotlivými položkami.
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje rozpočtové opatření č.6/2016.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

5 Projednání a popř. schválení změny pro odměňování neuvolněných
zastupitelů v návaznosti na nové nařízení vlády s platností od 1.1.2017
Starosta seznámil ZO s nařízením vlády o odměňování neuvolněných zastupitelů obce, které znamená s účinností
od 1.1.2017 navýšení odměny neuvolněným zastupitelům o cca 4% .
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje změnu odměny neuvolněných zastupitelů dle aktualizovaného nařízení vlády
s platností od 1.1.2017 ve výši 100% tarifu.

Hlasování : 11 – 0 – 2 schváleno
(zdržel se Milan Schuster a Jindřich Švehla)

6 Schválení rozpočtového provizoria na rok 2017
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým provizoriem na rok 2017
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2017.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

7 Schválení plánu zasedání ZO a RO v roce 2017
Starosta seznámil ZO s přehledem plánu zasedání ZO a RO v roce 2017
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice s plánem zasedaní ZO na rok 2017

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

8 Náměty na investice v roce 2017
Starosta seznámil ZO s náměty na investice v roce 2017:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Řešení návrhu vybudování nové školní třídy vč. WC a 2 kabinetů
Modernizace chodníků
Dodělání osazení krajnice obrubníky na okrajích obce
Nové dětské hřiště s workoutovou částí
Doplnění manipulační techniky a zařízení pro sběrné místo odpadů
Řešení přístavby k tělocvičně – rozšíření sociálního zařízení
Obnovení některého vybavení tělocvičny – rozsah bude upřesněn (M. Schuster)
Pokračování v přípravě projektu na zbudování nové školky
Osazení nového dopravního značení (pro jednosměrný provoz v ulici Ostudy)
Námět na umístění zpomalovacího semaforu
- Pan Koutný prezentoval, že pro provoz tohoto zařízení je nezbytné mít správce. Tato
činnost je většinou spojována s činností městské policie, a proto při schvalování
možnosti umístění tohoto značení PČR není příliš nakloněna umísťování semaforů do
menších obcí.

Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje náměty na investice v roce 2017 a jejich zakalkulování do připravovaného rozpočtu na
rok 2017.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

9 Pokyny k inventurám majetku obce Šaratice prováděným k 31.12.2016
Starosta seznámil ZO s plánem na provedení inventur majetku obce Šaratice k 31.12.2016
Usnesení :
ZO bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

10 Schválení smlouvy s dodavatelem projektu na opravu chodníků
Starosta seznámil ZO se smlouvou s dodavatelem projektu (OLSTAK PROJEKT,s.r.o.) na opravu chodníků, kde
součástí smlouvy je i vyřešení potřebných povolení k následné možné realizaci.
Celková cena je 299.000Kč, kde placení bude řešeno v třech etapách.
I.
II.
III.

40% při zahájení
45% po dokončení
15% po vydání stavebního povolení

Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO schvaluje smlouvu s firmou OLSTAK PROJEKT, s.r.o jako dodavatelem projektu na opravu
chodníků v obci Šaratice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

11 Schválení záměru na prodej obecních pozemků ležících mimo katastr
obce Šaratice
Starosta seznámil ZO s pozemky ve vlastnictví obce Šaratice, které však leží mimo k.ú. obec Šaratice a seznámil
ZO s návrhem na jejich prodej. Jedná se o pozemky, které leží v katastru obcí Křenovice, Milešovice a Vážany
nad Litavou.
V otevřené debatě pro a proti prodeji byl v závěru diskuse starostou obce podle většinových diskusních
příspěvků přednesen návrh usnesení o neschválení prodeje.
Následně přijalo ZO
Usnesení 11a :
ZO neschvaluje záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce Šaratice ležící mimo k.ú. naší obce.

Hlasování : 12 – 1 – 0, schváleno (Kalouda)
V návaznosti na projednané usnesení 11a starosta seznámil ZO s nabídkou společnosti Rakovec a.s. na
pronájem (pacht) pozemků ve vlastnictví obce Šaratice v k.ú. obce Křenovice u Slavkova. Společnost Rakovec
a.s. má zájem na pozemcích provozovat zemědělskou činnost. Starosta navrhuje vyhlásit záměr obce na
pronájem těchto pozemků. Jedná se o pozemky o výměře 6368 m2 zapsané na LV č. 998 v k.ú Křenovice.
Následně přijalo ZO
Usnesení 11b:
ZO schvaluje záměr na pronájem (pacht) pozemků ve vlastnictví obce Šaratice v k.ú Křenovice u
Slavkova, zapsaných na LV č. 998 o výměře 6368 m2 , a to za účelem zemědělské činnosti.

Hlasování: 13 – 0 – 0 (schváleno)

12 Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno na
přístupové komunikaci a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku
č.582/1
Starosta seznámil ZO s žádostí o souhlasné stanovisko pro umístění novostavby RD na parcele č. 582/1
(náhrada za původní RD k demolici) a se smlouvou o smlouvě budoucí na věcné břemeno k přístupové
komunikaci a smlouvou o právu provést stavbu na pozemku č. 582/1 – investorem jsou manželé Lenka a Aleš
Matějkovi, Moutnice 98 – jedná o domek v ulici Kavriánov.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
a) ZO vydává souhlasné stanovisko s umístěním novostavby RD na parcele č. 582/1 v k.ú. Šaratice

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
b) ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno na příst. komunikaci

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
c)

ZO schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na pozemku č.582/1

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

13 Různé, úkoly, závěr
Starosta vyzval členy zastupitelstva k případným dalším návrhům pro RŮZNÉ, ÚKOLY.
a)

Tomáš Koutný - poukazuje na korozi na sloupech pouliční osvětlení – bylo by vhodné zajistit nátěr až
počasí dovolí
Starosta obce bere na vědomí a začlení to do harmonogramu prací obecních zaměstnanců.

Hlasování : nehlasováno
b) Jaroslav Horáček – info o blikající lampě na rohu obecního úřadu.
Vzato na vědomí.

Hlasování : nehlasováno
c)

Jan Přerovský – kdy bude kolaudace nové splaškové kanalizace a ČOV
Starosta obce informoval o momentálně stále probíhajícím zkušebním provozu a termínu kolaudace na
konci dubna 2017

Druhý dotaz – budova na tzv. staré školní zahradě – upozornění na špatný technický
stav.
Starosta obce informoval, že není záměr budovu modernizovat, je v plánu celou tuto plochu využít jako
veřejnou zeleň.
-

d)

Libor Dosoudil – námět na řešení ubrusů pro nové stoly – volit papírové, jednoúčelové
Lucie Janíčková (vedoucí kulturního výboru) – pověřena zjistit náklady s tím spojené a případně zajistit
pořízení ubrusů.

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 9/2016 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 20:25 hod.
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 19.12.2016, zápis má 5 stran
Zapsal: Ing. Marek Silnica

…………………………………

Ověřil:

Roman Konečný

…………………………………

Milan Schuster

…………………………………

Starosta: Karel KALOUDA

………………………………..

