ZÁPIS č. 1/2018
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 31.1.2018
Přítomní:

Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Silnica Marek, Dosoudil Libor, Holoubek František,
Konečný Roman, Dostálová Ludmila, Koutný Tomáš, Málek Miroslav, Šlahora Dalibor
Nepřítomen:
Pitrová Dana, Janíčková Lucie, Švehla Jindřich, Drabálek Josef,
Zapisovatel :
Marek Silnica
Ověřovatel zápisu: Libor Dosoudil a Tomáš Koutný
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 11 z celkového
počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen Marek Silnica, ověřovateli zápisu
pan Libor Dosoudil a pan Tomáš Koutný. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.

Aktualizovaný program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Výroční zpráva plnění zákona č.106/1999 Sb. o poskytování informací za rok 2017
3. Aktualizace směrnic pro účetnictví obce Šaratice na rok 2018
4. Schválení směrnice finančních kontrol OÚ a PO obce na rok 2018
5. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1/2018
6. Schválení smlouvy na deratizační práce na rok 2018
7. Schválení žádosti na dotaci z rozpočtu JmKÚ pro SDH Šaratice
8. Schválení žádosti na dotaci z rozpočtu obce pro MS Voda Šaratice
9. Schválení žádosti na dotaci z rozpočtu obce pro TJ Šaratice
10. Schválení pravidel a vyhlášení výzvy na dotaci pro podporu mimoškolských aktivit
dětí a mládeže na rok 2018
11. Žádost o vyjádření ke stav. řízení – novostavba RD Popelák, schválení smlouvy o
budoucí smlouvě na věcné břemeno, souhlas se stavbou na pozemku obce.
12. Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – NN kabel Prokeš
13. Informace o možnosti vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitel/-ka ZŠ
14. Informace o aktuálním stavu přípravy přístavby ZŠ
15. Projednání nabídky na kontejner od firmy TEXTIL ECO
16. Různé, úkoly, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje dle návrhu starosty program zasedání, zapisovatel Marek Silnica a ověřovatele zápisu
pana Tomáše Koutného a pana Libora Dosoudila

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

2

Výroční zpráva plnění zákona č.106/1999 Sb. o poskytování informací za rok 2017

Starosta seznámil ZO s výroční zprávou za rok 2017 o poskytování informací dle zák.č.106/99Sb.
Následně přijalo ZO
Usnesení 2 :
ZO Šaratice schvaluje výroční zprávu plnění zákona č. 106/1999 Sb. o poskytování informací za rok 2017,
zpráva bude vyvěšena také na úřední desce.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

3 Aktualizace směrnic pro účetnictví obce Šaratice na rok 2018
Starosta seznámil ZO s aktualizovanými směrnicemi o účetnictví obce na rok 2018. Popsal celou problematiku
podle jednotlivých okruhů.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
3a)
ZO Šaratice schvaluje Směrnici o finanční kontrole obce na rok 2018, ve znění předloženého
návrhu starosty, a to s účinností od 1. 1. 2018

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
3b)
ZO Šaratice schvaluje Směrnici o finanční kontrole PO na rok 2018, ve znění předloženého
návrhu starosty, a to s účinností od 1.1.2018

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
3c)
ZO Šaratice schvaluje Směrnici o cestovních náhradách na rok 2018, ve znění předloženého
návrhu starosty, a to s účinností od 1. 1. 2018

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
3d)

ZO Šaratice schvaluje Organizační řád obce Šaratice na rok 2018 ve znění předloženého návrhu
starosty, a to s účinností od 1. 1. 2018.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
3e)

ZO Šaratice schvaluje aktualizace Směrnic o účetnictví vč. odpisového plánu obce Šaratice na rok
2018 ve znění předloženého návrhu starosty, a to s účinností od 1.1.2018.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

4 Schválení směrnice finančních kontrol OÚ a PO obce na rok 2018
Starosta seznámil ZO s návrhem směrnice k provádění finančních kontrol OÚ a PO obce na rok 2018, včetně
podání zdůvodnění
Následně přijalo ZO
Usnesení 4:
ZO Šaratice schvaluje Směrnici o finanční kontrole PO na rok 2018, ve znění předloženého
návrhu starosty, a to s účinností od 1. 1. 2018.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

5 Schválení rozpočtového opatření č. 1/2018
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření a prezentoval jednotlivé položky.
Následně přijalo ZO
Usnesení 5:
ZO Šaratice schvaluje rozpočtové opatření č.1/2018.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

6 Projednání a schválení smlouvy na deratizační práce na rok 2018
Starosta seznámil ZO s návrhem smlouvy na rok 2018 na deratizační práce od společnosti Deratizace4D Brno,
s.r.o. a způsobu hubení, a to i následném monitoringu největšího výskytu.
- 2 x roční zastřešení deratizace v obci

Následně přijalo ZO
Usnesení 6:
ZO Šaratice schvaluje návrh smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisu.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

7 Schválení žádosti na dotaci z rozpočtu JmKÚ pro SDH Šaratice.
Starosta seznámil ZO s žádostí na dotaci pro SDH Šaratice. Konstatoval, že i v rozpočtu obce Šaratice na rok
2018 je s touto položkou již počítáno a prezentoval veškeré nutné kroky pro řešení postupu k získání této dotace.
Max.výše dotace činí 250.000Kč
Následně přijalo ZO
Usnesení 7:
ZO Šaratice schvaluje žádost na dotaci z rozpočtu JmKÚ pro SDH Šaratice.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

8 Schválení žádosti na dotaci z rozpočtu obce pro MS Voda Šaratice
Starosta seznámil ZO s žádostí MS Voda Šaratice o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč. Dotace bude využita
na podporu ochrany zvěře a zlepšování stavu úživnosti honitby.
Následně přijalo ZO
Usnesení 8:
ZO Šaratice schvaluje žádost na dotaci z rozpočtu obce pro MS Voda Šaratice.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

9 Schválení žádosti na dotaci z rozpočtu obce pro TJ Šaratice
Starosta seznámil ZO s žádostí na dotaci ve výši 100.000 Kč od TJ Šaratice, z.s. . Dotace bude použita na
zajištění provozu.
Následně přijalo ZO
Usnesení 9:
ZO Šaratice schvaluje žádost na dotaci z rozpočtu obce pro TJ Šaratice.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

10 Schválení pravidel a vyhlášení výzvy na dotaci pro podporu
mimoškolských aktivit dětí a mládeže na rok 2018
Starosta seznámil ZO s pravidly na dotaci pro podporu mimoškolních aktivit dětí a mládeže na rok 2018 a
vyhlášení této výzvy. V rámci této dotace je z rozpočtu obce na rok 2018 vyčleněna částka 150 000,- Kč. Tato
částka bude rozdělena dle stanovených pravidel mezi jednotlivé úspěšné žadatele.
Usnesení 10:
ZO Šaratice schvaluje pravidla a vyhlášení výzvy na dotaci pro mimoškolní aktivity dětí a mládeže na rok
2018.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

11 Žádost o vyjádření ke stav. řízení – novostavba RD Popelák, schválení
smlouvy o budoucí smlouvě na věcné břemeno, souhlas se stavbou na
pozemku obce.
Starosta seznámil ZO s žádostí o vyjádření ke stavebnímu řízení – novostavby RD Luboš Popelák.

Následně přijalo ZO
Usnesení 11a:
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno na parcele 396/1.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 11b:
ZO schvaluje smlouvu o právu provést stavbu.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

12 Souhlas se smlouvou o zřízení věcného břemene – NN kabel Prokeš
Starosta seznámil ZO s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene – NN kabel Prokeš
Následně přijalo ZO
Usnesení 12:
ZO Šaratice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene NN kabel Prokeš a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy o zřízení věcného břemene.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

13 Informace o možnosti vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitel/-ka
ZŠ Šaratice
Starosta seznámil ZO s možností vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele/ředitelky místní školy, a to
z důvodu uplynutí 6-letého funkčního období. Stávající ředitelce – Mgr. Elišce Sokolovské končí funkční období
k datu 31.07.2018.
Starosta popsal úkony spojené s výběrovým řízením na ředitelku ZŠ a to včetně termínu vyhlášení konkursního
řízení nejpozději do 15.4.2018. Vyhlášení konkursního řízení je v pravomoci Rady obce Šaratice.
Z následné diskuse zastupitelů se dospělo k tomuto závěru: V rámci dlouhodobé funkce může dojít k tzv.
„provozní slepotě“, je tedy vhodné vyhlásit výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky místní školy. Současná
paní ředitelka má rovněž možnost se do výběrového řízení přihlásit, pokud má i nadále zájem o řízení školy.
Následně přijalo ZO
Usnesení 13:
ZO Šaratice doporučuje Radě obce Šaratice, aby vyhlásila konkursní řízení na místo ředitele/ředitelky
Základní školy a mateřské školy Šaratice, příspěvkové organizace

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

14 Informace o aktuálním stavu přípravy přístavby ZŠ
Starosta seznámil ZO s průběhem řešení přístavby školy, vzhledem k dodržení schválených stanov pro územní
plán, je nutné stavební úpravy koncipovat jako úpravu podkroví. Je reálná šance i na získání státní dotace.
Info o možnostech řešení následného výběrového řízení - bude cca 09/2018.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí.
Hlasování : nehlasováno.

15 Projednání nabídky na kontejner od firmy TEXTIL ECO
Starosta seznámil ZO s nabídkou možnosti bezplatného umístění pro textilní odpad od společnosti TEXTIL ECO
a.s.. Rovněž popsal servis současné společnosti Diecézní charita Brno – sběr oděvů.Tato společnost funguje bez
výhrad.

Návrh od místostarosty: V rámci spokojenosti a dostatečné kapacitě pro tento typ odpadu navrhnul, že není třeba
další objemný kontejner na stejný odpad. Navrhuje tedy této nabídky nevyužít.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje návrh místostarosty a to, že nabídky na umístění kontejneru od firmy TEXTIL
ECO a.s. nevyužijeme.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

16 Různé, úkoly a závěr
16a) Starosta seznámil ZO s faktem, že bude nezbytné vyhlášení výběrového řízení pro příp. uchazeče na
správce sportovního areál. Současná správcová paní Z.Hrabovská bude končit 05/2018.
Vyhlášení proběhne např. formou vyhlášení místním rozhlasem, případně prezentací v místním zpravodaji.
Navrhnul, že případní zájemci se mohou hlásit do 10.4.2018.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje dle návrhu starosty způsob výběrového řízení uchazečů pro pozici správce
sportovního areálu.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
16b) Starosta seznámil ZO s návrhem zadání územního plánu Vážan nad Litavou.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí.
Hlasování : nehlasováno
16c) Starosta seznámil ZO s oznámením o provádění hydrogeologického a inženýrsko-geologického průzkumu
od firmy PROFI EMG.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí.
Hlasování : nehlasováno
16d) Starosta seznámil ZO s vydáním územního souhlasu pana Tomáše Kropáčka na možnost vybudování
přípojky vody.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí.
Hlasování : nehlasováno
16e) Starosta seznámil ZO s žádostí spolku Lungta o vyvěšení vlaky pro Tibet.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje, že vyvěsí vlajku pro Tibet.

Hlasování : 1 – 9 – 1 (pro T.Koutný, zdržel se M. Schuster), neschváleno
16f) Pan Michal Kučera – představil se jako nově zvolený starosta sboru dobrovolných hasičů v obci Šaratice.
Informuje přítomné o v roce 2017 provedených úpravách v budově hasičské zbrojnice – provedeny nové
rozvody vody, elektřiny, tyto úpravy byly prováděny i v rámci získané dotace z JMK. Pan M. Kučera také
děkujme všem, kteří při úpravách přiložili ruku k dílu. V úpravě budovy hasičské zbrojnice by SDH Šaratice rád
pokračoval za finanční podpory obce a případných dalších dotačních titulů – opět např. z JMK i v roce 2018.
Místní SDH uvažuje o další úpravě vnitřních prostor – kuchyňky apod., případně o zateplení budovy.

Starosta obce přislíbil SDH pomoc – je však vhodné, aby SDH Šaratice přišel s konkrétními návrhy,
s předběžnou kalkulací ceny za prováděné úpravy atd.
Zastupitel pan Roman Konečný upozorňuje p. Michala Kučeru na možnost získání dotace např. na klubovou
činnost SDH od MAS Za humnama (místní akční skupina) – předsedou MAS sídlící v Hruškách je pan Jaromír
Končený – bylo by vhodné, aby se místní SDH Šaratice zajímalo i o tyto dotační tituly.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí informaci SDH Šaratice.
Hlasování : nehlasováno
16g) Člen zastupitelstva pan Tomáš Koutný vznesl dotaz v souvislosti s platbou stočného u nové kanalizace
na dotaci od obce Šaratice za účelem podpory rodin s více dětmi v obci Šaratice. Tzn. že by každá rodina žijící
v obci Šaratice dostala dotaci při platbě na stočného na každé 3 a další dítě ve věku do 15 let – tak jak je to
praktikováno v obci Šaratice v rámci OZV o platbně místních poplatků za svoz komunálního odpadu.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice pověřuje starostu, aby prověřil možnosti úlevy na stočném pro rodiny s dětmi v obci Šaratice,
úleva pro každé 3 a další dítě ve věku do 15 let.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
16h) Starosta obce Šaratice informuje přítomné o plánované opravě mostu v naší obci přes Milešovský potok.
Je velmi reálné, že oprava mostu bude realizována ještě v letošním roce.
Usnesení:
ZO bere na vědomí informaci starosty o plánované opravě mostu přes Milešovský potok.
Hlasování: nehlasováno
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 1/2018 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 20:35 hod.
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 31.01.2018, zápis má 6 stran
Zapsal : Ing. Marek Silnica

…………………………………

Ověřil:

Libor Dosoudil

…………………………………

Tomáš Koutný

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

