ZÁPIS č. 6/2017
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 6.9.2017
Přítomní:

Kalouda Karel, Silnica Marek, Dosoudil Libor, Holoubek František, Konečný Roman,
Šlahora Dalibor, Horáček Jaroslav, Janíčková Lucie, Pitrová Dana

Nepřítomen:

Švehla Jindřich, Málek Miroslav, Koutný Tomáš, Milan Schuster, Drabálek Josef

Zapisovatel :
Marek Silnica
Ověřovatel zápisu: Libor Dosoudil a František Holoubek
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 František Holoubek. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace z jednání RO
3. Souhlas se stavbou „Vodovodní přípojka pro budovu na pozemku 351 v k.ú.
Šaratice“
4. Rozpočtové opatření č. 4/2017
5. Informace o průběhu přípravy opravy chodníku na ulici Náměstí v úseku od kostela
po hasičku (RD Masařů) a schválení smlouvy o dílo.
6. Informace o projednání změny č. 1 úz. plánu obce Šaratice
7. Informace o přípravě projektu na dostavbu školy
8. Informace o přípravě projektu na dostavbu hasičky
9. Informace o přípravě projektu na dostavbu tělocvičny
10. Informace o přípravách voleb do parlamentu ČR
11. Informace o znovuotevření charitní a sociální poradny ve Slavkově u Brna
12. Různé, úkoly a závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje dle návrhu starosty zapisovatel Marek Silnica a ověřovateli zápisu pana Libora
Dosoudila a pana Františka Holoubka.

Hlasování : 9– 0 – 0, schváleno
Příchod zastupitelky Ludmily Dostálové v 19:10, celkem je tedy přítomno 10 zastupitelů.

2 Informace z jednání RO
Starosta seznámil ZO s jednáním z předešlé RO 10/2017.
Následně přijalo ZO
Usnesení 2:
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

3 Souhlas se stavbou „Vodovodní přípojka pro budovu na pozemku 351
v k. ú. Šaratice“
Starosta seznámil ZO se situací v žádosti o souhlasné stanovisko pro přípojku vody na pozemku parc.č.351 a
zároveň dotčený vlastník T. Kropáček žádá o schválení, návrhu smlouvy o budoucí smlouvě na věcné břemeno
pro tuto přípojku.
Následně přijalo ZO
Usnesení 3a:
ZO schvaluje udělení souhlasu se stavbou „Vodovodní přípojka pro budovu na pozemku 351 v k.ú. Šaratice“

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 3b:
ZO schvaluje souhlasné stanovisko se smlouvou o budoucí smlouvě na věcné břemeno „Vodovodní přípojka pro
budovu na pozemku 351 v k. ú. Šaratice“

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

4 Rozpočtové opatření č. 4/2017
Starosta seznámil ZO s přehledem rozpočtového opatření č. 4/2017.
Zde konstatoval jednotlivé položky v rámci zvýšení příjmů a na druhé straně jednotlivé položky v rámci zvýšení
výdajů.
Následně přijalo ZO
Usnesení 4:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

5 Informace o průběhu přípravy opravy chodníku na ulici Náměstí
v úseku od kostela po hasičku (RD Masařů) a schválení smlouvy o dílo.
Starosta obce seznámil ZO s průběhem příprav plánované opravy chodníku úseku od kostela po hasičskou
zbrojnici.
Zároveň seznámil ZO návrhem znění smlouvy o dílo na tyto práce.
Následně přijalo ZO
Usnesení 5:
ZO Šaratice schvaluje smlouvu o dílo za účelem opravy chodníku v úseku za kostelem od RD Málků až po
RD Masařů mezi obcí a zhotovitelem panem Pauříkem. Pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

6 Informace o projednání změny č. 1 územního plánu obce Šaratice
Starosta obce seznámil ZO s průběhem změny č.1 územního plánu obce Šaratice. Konstatoval, že v rámci dopisu
od bytového družstva Šaratice, který sice nesouvisí s návrhem změny ÚP (námět dopisu byl v souvislosti
s plánem na umístění nové školky) musí úřad projednávající změnu získat vyjádření opět od všech dotčených
orgánů.
Následně přijalo ZO
Usnesení 6:
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

7 Informace o přípravě projektu na dostavbu školy
Starosta obce seznámil ZO o průběhu řešení projektové dokumentace na dostavbu (nadstavbu) školy.
Konstatoval, že termín pro dodělání dokumentace bude koncem října 2017.
Do konce listopadu 2017 by měla být připravena kompletní dokumentace pro účely možnosti podání žádosti
v okamžiku, kdy bude dotace vyhlášena.
Následně přijalo ZO
Usnesení 7:
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

8 Informace o přípravě projektu na dostavbu hasičky
Starosta obce seznámil ZO s faktem, že v rámci dotace bude oprava hasičské zbrojnice možná, ale přístavba by
byla z vlastních prostředků. Dále pak oznámil, že je nezbytné mít dokumentaci pro stavební povolení
s kompletními doklady, jelikož charakter přístavby si takový postup stavební zákon vyžaduje.
Navrhl tedy zrealizovat přístavbu výhradně z peněz obecního rozpočtu, která by plynula v rámci podpory hasičů
od obce.
V dalších letech by se hasičům o poměrnou část snížil příspěvek obce, aby došlo ke zprůměrování příspěvku.
Dotaz na zastupitele, kteří jsou ve SDH:
Pani Blanka Jiráčková - Jak chcete řešit opravu a přístavbu a co konkrétně jste již pro to udělali?
Reakce zastupitele pana Jaroslava Horáčka – měli jsme poradu pro řešení a plánování opravy, kde byl pověřen
pan Vladimír Večeřa, aby vše koordinoval.
Následně přijalo ZO
Usnesení 8:
ZO Šaratice schvaluje návrh starosty obce tj. opravy s přispěním dotace získané z rozpočtu JmKÚ a
přístavbu výhradně z rozpočtu obce.

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

9 Informace o přípravě projektu na dostavbu tělocvičny
Starosta obce seznámil ZO a prezentoval vizualizaci přístavby, kde upozornil na změnu dispozice pro vstup do
spodní části tělocvičny.
Díky všem nutným úpravám se stává projekt složitější na realizaci, a proto navrhnul postup, o kterém hlasovalo
ZO.
Následně přijalo ZO
Usnesení 9:
Díky všem nutným úpravám se stává projekt složitější na realizaci, a proto se v roce 2017 pořídí projekt pro
stavební povolení a požádáme o stavební povolení a v roce 2018 budeme stavbu realizovat.

Hlasování : 10 – 0 – 0 , schváleno

10 Informace o přípravách voleb do parlamentu ČR
Starosta obce seznámil ZO o přípravách voleb do Parlamentu ČR a nutnosti řešení poplatků spojených
s možností výlepu plakátů pro politické strany a politická hnutí podle zákona č.247/1995Sb.
Navrhnul poplatek stanovit na 30,- Kč za jednu výlepovou plochu a počet výlepových ploch 1x o velikosti A2.
Následně přijalo ZO
Usnesení 10:
ZO Šaratice schvaluje doplnění sazebník úhrad dle návrhu starosty tj. 30,- Kč za výlep volebních
materiálů o maximální velikosti formátu A2.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

11 Informace o znovuotevření charitní a sociální poradny ve Slavkově u
Brna
Starosta seznámil ZO o znovuotevření charitní sociální poradny ve Slavkově u Brna, kde každý občan Šaratic,
který by jejich služby potřeboval, tak je může využít zdarma.
Následně přijalo ZO
Usnesení 11:
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

12 Různé, úkoly a závěr
Starosta seznámil ZO s uzavírkou průjezdnosti obec Hostěrádek – Rešova plánovanou od 11.9.2017 do
31.12.2017, a to z důvodu opravy mostu u házenkářského hřiště v obci Hostěrádky-Rešov
S tím je spojena i změna v rámci jízdních řádů.
Zastupitelka Lucie Janíčková – informovala zastupitele obce o řešení použití dotace a zároveň pozvala všechny
na návštěvu do nové knihovny.
Zastupitel Libor Dosoudil – dotaz na pokračování problematiky značení v ulici Ostudy.
Starosta obce reagoval, že proběhlo další místní šetření s policií ČR, kde byly dopracovány potřeby pro policii a
nyní opět běží lhůta pro vyjádření POLICIE ČR.

Starosta obce informoval zastupitele o alternativách řešení Vánočního stromu.
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 6/2017 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 20:20 hod.
Pozn.: U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 6.9.2017, zápis má 5 stran

Zapsal : Ing. Marek Silnica

…………………………………

Ověřil:

Libor Dosoudil

…………………………………

František Holoubek

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

……………………………….. …

