ZÁPIS č. 9/2017
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 18.12.2017
Přítomní:

Kalouda Karel, Silnica Marek, Dosoudil Libor, Holoubek František, Konečný Roman,
Šlahora Dalibor, Málek Miroslav, Drabálek Josef, Janíčková Lucie, Švehla Jindřich, Jaroslav
Horáček, Ludmila Dostálová

Pozdější příchod:
Nepřítomen:

Schuster Milan, Koutný Tomáš, Pitrová Dana

Zapisovatel :
Marek Silnica
Ověřovatel zápisu: Konečný Roman a Janíčková Lucie
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
pan Konečný Roman a Janíčková Lucie. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.

Program – upravený dle návrhu zastupitelů:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení protokolu o kontrole na Úřadu práce za VPP
3. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7/2017
4. Schválení změny pro odměňování neuvolněných zastupitelů v návaznosti na nové
nařízení vlády s platností od 1.1.2018
5. Schválení plánu investicí v roce 2018
6. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Šaratice na rok 2019-2020
7. Schválení návrhu rozpočtu obce Šaratice na rok 2018
8. Schválení plánu zasedání RO a ZO v roce 2018 – jednací den středa
9. Schválení plánu činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2018
10. Pokyny k inventurám prováděným k 31.12.2017
11. Schválení podání žádosti o dotaci na rozšíření dětského hřiště
12. Projednání alternativ řešení nájemní smlouvy s firmou Dentalis (zubní ordinace)
13. Různé, úkoly a závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje navržený program, zapisovatelem je navržen pan Marek Silnica a ověřovateli zápisu
pan Roman Konečný a slečna Lucie Janíčková.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

2 Schválení protokolu o kontrole na Úřadu práce za VPP
Starosta seznámil ZO s protokolem o kontrole na Úřadu práce za VPP a jejím výsledkem, konstatováno, že je
vše pořádku.
Následně přijalo ZO
Usnesení 2:
ZO Šaratice bere na vědomí výsledek protokolu o kontrole na Úřadu práce za VPP.

Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí

3 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7/2017
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č. 7/2017, kde prezentoval jednotlivé položky.
Následně přijalo ZO
Usnesení 3:
ZO Šaratice schvalují rozpočtové opatření č. 7/2017

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

4 Schválení změny pro odměňování neuvolněných
v návaznosti na nové nařízení vlády s platností od 1.1.2018

zastupitelů

V souvislosti s novým nařízení vlády platným od 1.1.2018 seznámil starosta obce členy ZO Šaratice s možností
schválení změny pro odměňování zastupitelů. Odměny neuvolněných zastupitelů lze zvýšit. Starosta zároveň
navrhnul odsouhlasit zvýšení odměny zastupitelům v maximální možné míře.
Následně přijalo ZO
Usnesení 4:
ZO Šaratice schvaluje dle návrhu starosty obce zvýšení odměny neuvolněných zastupitelů v návaznosti na
nové nařízení vlády v maximální možné výši, a to s platností od 1.1.2018.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

5 Schválení plánu investic v roce 2018
Starosta seznámil ZO s návrhem plánu investic v roce 2018
- Pokračování v obnově chodníků
- Nadstavba jedné budovy ZŠ (starosta zde podal info i o plánovaném podání žádosti o
dotaci v lednu, únoru 2018)
- Projekt přístavby hasičské zbrojnice (aktuální stav – podána žádost o stavební
povolení), následně 02/2018 budeme řešit alternativy žádosti o dotaci.
- Projekt přístavby tělocvičny (projekt by měl být dopracován během 01/2018)
- Projekt na řešení výstavby nové mateřské školky
Následně přijalo ZO
Usnesení 5:
ZO schvaluje plán investic v roce 2018.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

6 Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Šaratice na rok 20192020
Starosta seznámil ZO se střednědobým výhledem rozpočtu obce Šaratice na rok 2019 – 2020.
Následně přijalo ZO
Usnesení 6:
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Šaratice na rok 2019 – 2020.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

7 Schválení návrhu rozpočtu obce Šaratice na rok 2018
Starosta obce seznámil ZO s návrhem rozpočtu obce Šaratice na rok 2018. Popsal skutečnost příjmů, následně
přednesl stav rezervy na BÚ a SÚ.
Následně popsal náklady včetně již řešených investičních návrhů.
Následně přijalo ZO
Usnesení 7:
ZO Šaratice schvaluje návrh rozpočtu obce Šaratice na rok 2018 dle návrhu předneseného starostou obce.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

8 Schválení plánu zasedání RO a ZO v roce 2018 – jednací den středa
Starosta obce seznámil ZO, s návrhem plánu zasedání RO a ZO v roce 2018, kde bude pokračováno ve stejný
jednací den, jako doposud.
Následně přijalo ZO
Usnesení 8:
ZO Šaratice schvaluje plán zasedání RO a ZO v roce 2018 dle návrhu (viz. příloha)

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

9 Schválení plánu činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2018
Starosta obce seznámil ZO s plánem činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2018.
Následně přijalo ZO
Usnesení 9:
ZO Šaratice schvaluje plán činnost finančního a kontrolního výboru na rok 2018.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

10 Pokyny k inventurám prováděným k 31.12.2017
Starosta seznámil ZO s příkazem k provedení řádné inventury majetku a závazků obce k 31.12.2017, následné
schválení provedení inventur proběhne na ZO 2/2018.
Usnesení 10:
ZO bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

11 Schválení podání žádosti o dotaci na rozšíření dětského hřiště
Starosta obce seznámil ZO s průběhem nové žádosti o dotaci na rozšíření dětského hřiště.
Starosta popsal plán pořízení případně lanovky a lanové pyramidy.

Dotaz: zastupitel pan Dosoudil – podnět na zamyšlení – co něco vymyslet pro mladší děti??
Starosta reagoval, že pro malé děti je v rámci bezpečnosti ideální maximálně pískoviště, můžeme tedy zařídit
nový písek do nynějšího pískoviště.
Následně přijalo ZO
Usnesení 11:
ZO Šaratice schvaluje podání žádosti o dotaci na rozšíření dětského hřiště a pověřuje starostu dalšími
potřebnými kroky.

Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

12 Projednání alternativ řešení nájemní smlouvy s firmou Dentalis (zubní
ordinace)
Starosta obce seznámil ZO s výpovědí nájmu firmy Dentalis s.r.o., která měla v obci provozovat zubní ordinaci .
Starosta obce informoval o návrhu firmy Dentalis, že přenechá obci vybavenost ordinace, pokud vyrovnání
nájmu bude vůči této vybavenosti započteno. Ukončení nájmu se společností Dentalis je v kompetenci rady obce
Šaratice.
Následně přijalo ZO
Usnesení 9:
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

13 Různé, úkoly a závěr
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 8/2017 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 19:55 hod.
Pozn.: U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 18.12.2017, zápis má 4 stran

Zapsal : Ing. Marek Silnica

…………………………………

Ověřil:

Janíčková Lucie

…………………………………

Konečný Roman

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

……………………………….. …

