ZÁPIS č. 7/2017
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 16.10.2017
Přítomní:

Kalouda Karel, Silnica Marek, Dosoudil Libor, Holoubek František, Konečný Roman,
Šlahora Dalibor, Horáček Jaroslav, Pitrová Dana, Málek Miroslav, Koutný Tomáš, Schuster
Milan, Drabálek Josef, Dostálová Ludmila

Nepřítomen:

Švehla Jindřich, Janíčková Lucie,

Zapisovatel :
Marek Silnica
Ověřovatel zápisu: Horáček Jaroslav a Schuster Milan
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 Marek Silnica, ověřovateli zápisu
pan Horáček Jaroslav a pan Schuster Milan. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.

Program – upravený dle návrhu zastupitelů:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Prezentace aplikace mobilní rozhlas.
3. Změna dopravního značení Kotrč + Ostudy
4. Informace z jednání RO
5. Rozpočtové opatření č. 5/2017
6. Informace o průběhu opravy chodníku na ulici Náměstí v úseku od kostela po
hasičku (RD Masařů)
7. Informace o projednání změny č. 1 úz. plánu obce Šaratice
8. Informace o přípravě projektu na dostavbu školy
9. Informace o přípravě projektu na dostavbu hasičky
10. Schválení veřejnoprávní smlouvy Šaratice – Slavkov u Brna
11. Schválení smlouvy o propagaci KOMETA – OBEC
12. Různé, úkoly a závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje dle návrhu starosty doplnění programu zasedání o bod číslo 2 a přesun původního
bodu jednání 8 (změna dopravního značení Kotrč + Ostudy) na bod jednání číslo 3. Zapisovatel Marek
Silnica a ověřovateli zápisu pan Horáček Jaroslav a pan Schuster Milan.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

2 Prezentace aplikace mobilní rozhlas
Starosta seznámil ZO s informací o možnostech mobilního rozhlasu a zároveň představil zástupce od firmy
Neogenia (Jan Oharek).
Zástupce firmy představil systém pomocí prezentace, kde ukázal dílčí i skupinové možnosti informování
spoluobčanů. Možnosti propojení s aplikací „zmapuj to“, možnosti hlasování, ankety a snadná měřitelnost.
Náklady s tím spojené pro obec o 1.000 obyvatelích vychází cena 5.000Kč – 6.000Kč + licence 30.000Kč/rok.
Momentální možnost ceny se slevou 24.000Kč + DPH/rok při uzavření smlouvy na dva roky.
Dotazy:

Ing. Marek Silnica:
Je zde zajištěna ochrana osobních údajů dle nových předpisů? Reakce zástupce firmy: ano systém vše splňuje.
Náklady spojené s údržbou a řešením záloh systému jsou již v poplatcích zahrnuty?? Reakce zástupce firmy: ano
je to včetně těchto provozních nákladů a i aktualizací systému.
Jaroslav Horáček: Jaké tedy celkové náklady jsou s tímto řešením spojené.
Reakce zástupce firmy: vše je zahrnuto v poplatcích, které již byly prezentovány.
Dana Pitrová: Jsou nějaká omezení ovládání tohoto řešení.
Reakce zástupce firmy: nejsou zde omezení pro možnosti ovládání.
Následně přijalo ZO
Usnesení 2:
ZO Šaratice bere na vědomí možnosti řešení mobilního rozhlasu.

Hlasování : nehlasováno

3 Změna dopravního značení Kotrč + Ostudy.
Starosta seznámil ZO s plánkem řešení návrhu pro dopravní řešení v ulicích Kotrč a Ostudy, které je schválené.
Prezentace byla doplněna i přesným plánkem navrhované alternativy pro možnosti omezení rychlosti, osazení
zpomalovacích retardérů a osazení jednosměrných tras, aby bylo možné legální parkování na místní komunikaci
u jedné strany.
Dotazy od hosta:
Paní L. Ráčková: Proč řešení se týká těchto dvou ulic???
Reakce pana starosty: Prioritní řešení bylo vyvoláno v rámci petice, která byla podána ze strany spoluobčanů
žijících v okolí těchto ulic. Nemáme zájem zbytečně komplikovat provoz v těchto dvou ulicích, ale řešení jsou
pouze dvě:
1) Bude provoz omezen na jednosměrný a tím i spoluobčané žijící v okolí těchto ulic budou moci
nadále parkovat u krajnice na jedné straně této komunikace. Viz. přiložený situační plánek.
Včetně omezení rychlosti a osazení zpomalovacích retardérů.
2) Bude řešení pomocí pouhého osazení zpomalovacích retardérů, omezení rychlosti a zároveň zákaz
parkování na této komunikaci (prostor vedle zaparkovaného vozidla neodpovídá vyhlášce o provozu
na pozemních komunikacích), kde dodržování těchto předpisů bude zřejmě pravidelně kontrolovat
PČR. Tzn. nesmí být parkovány auta na této komunikaci.
Členka zastupitelstva Dana Pitrová:
Navrhuji, aby alternativy řešení byly odhlasovány místními občany, kterých se změna dotkne nejvíce – 1) a 2)
Následně přijalo ZO
Usnesení 3:
ZO Šaratice schvaluje tzv. minireferendum, kde bude odhlasována varianta, pro kterou se občané bydlící
v sousedství těchto komunikací přikloní. V návaznosti pak na tuto skutečnost bude zastupitelstvo hlasovat
o způsobu řešení dopravní situace v těchto dvou ulicích. Za každou dotčenou nemovitost se může odevzdat
jeden hlas. Pro rozhodování ZO bude závazný součet pouze z hlasů odevzdaných do kanceláře obecního
úřadu a to nejpozději do 18.00 hod 20.11.2017.

Hlasování : 12 – 0 – 1 (Roman Konečný), schváleno

4 Informace z jednání RO
Starosta seznámil ZO s jednáním z předešlé RO 11/2017 a RO 12/2017.
Následně přijalo ZO
Usnesení 4:
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

5 Rozpočtové opatření č. 5/2017
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č. 5/2017, kde prezentoval jednotlivé položky.
Následně přijalo ZO
Usnesení 5:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.5/2017.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
Dotaz pana Libora Dosoudila:
Budou i osazeny lavičky i u nového dětského hřiště?
Starosta obce podal informaci o tom, že je zde možnost osadit lavičky, ale je to spojené pak s následným
rizikem shlukováním se skupin v nočních hodinách a tím i pak zvýšenému riziku vandalismu na novém hřišti.

6 Informace o průběhu opravy chodníku na ulici Náměstí v úseku od
kostela po hasičku (RD Masařů)
Starosta seznámil ZO s průběhem oprav chodníků.
Následně přijalo ZO
Usnesení 6:
ZO bere informaci na vědomí o průběhu opravy chodníků na ulici Náměstí

Hlasování : nehlasováno

7 Informace o projednání změny č. 1 úz. plánu obce Šaratice
Starosta obce seznámil ZO s průběhem projednávání změny č.1 územního plánu obce Šaratice. Vzhledem
k faktu, že jednající úřad nemá k dispozici reakce všech dotčených subjektů dochází k opětovnému posunu
termínu pro přijetí změny.
Následně přijalo ZO
Usnesení 7:
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

8 Informace o přípravě projektu na dostavbu školy

Starosta obce seznámil ZO o průběhu řešení projektové dokumentace na dostavbu (nadstavbu) školy.
Konstatoval, že je hotov projekt po stavební stránce. Doplňují se pouze podklady k technologické části
(videobrána, elektroinstalace, schodolez, apod.)
Rovněž bylo informováno ZO o provedených krocích pro získání dotace.
Následně přijalo ZO
Usnesení 8:
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

9 Informace o přípravě projektu na dostavby HASIČKY
Starosta obce seznámil ZO s průběhem řešení projektové dokumentace.
Rovněž starosta ZO informoval o tom, že hasiči zatím provádějí práce, které nepodléhají stavebnímu povolení.
Následně přijalo ZO
Usnesení 9:
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno.

10 Schválení veřejnoprávní smlouvy Šaratice – Slavkov u Brna
Starosta obce seznámil ZO s veřejnoprávní smlouvou dle zák .č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich mezi obcí Šaratice a městem Slavkovem u Brna, kde dochází ke změně z důvodu zvýšených
nákladů městu Slavkov u Brna na provoz této služby.
Poplatek se zvyšuje z původních 500,- Kč/přestupek na 1.000,- Kč/přestupek.
Následně přijalo ZO
Usnesení 10:
ZO Šaratice schvaluje veřejnoprávní smlouvu dle zák. č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich mezi obcí Šaratice a městem Slavkovem u Brna.

Hlasování : 13 – 0 – 0

11 Schválení smlouvy o propagaci KOMETA – OBEC
Starosta obce seznámil ZO s návrhem a zněním smlouvy o propagaci Kometa – obec Šaratice.
Následně přijalo ZO
Usnesení 11:
ZO Šaratice schvaluje smlouvu o propagaci mezi KOMETA – OBEC ŠARATICE.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

12 Různé, úkoly a závěr

1)
Starosta seznámil ZO s žádostí od DIECÉZNÍ CHARITY SLAVKOV U BRNA o příspěvek 5.000,- Kč
na finanční podporu Charitní ošetřovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna (zdravotní péče), kterou
provozují i v naší obci. Starosta popsal komplexně problematiku v širších souvislostech.
Následně přijalo ZO
Usnesení 12:
ZO Šaratice schvaluje jednorázový příspěvek ve výši 5.000Kč na finanční podporu Charitní
ošetřovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna (zdravotní péče).

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
2)
Starosta obce informoval zastupitele o jednání s panem farářem Vítem Martinem Červenkou o
načasování ranního zvonění v 6.00 hod. Tlumočil rovněž reakci, že o změně ranního zvonění se neuvažuje a že
se jedná o standartní záležitost ve všech obcích a městech, kde mají katolické kostely.
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 7/2017 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 21:20 hod.
Pozn.: U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 23.10.2017, zápis má 5 stran

Zapsal : Ing. Marek Silnica

…………………………………

Ověřil:

…………………………………

Jaroslav Horáček

Milan Schuster

Starosta : Karel KALOUDA

…………………………………

……………………………….. …

