ZÁPIS č. 2/2018
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 14.3.2018
Přítomní:

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

Aktualizovaný program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení bezpečností zprávy Policie ČR za rok 2017
3. Schválení inventur k 31.12.2017
4. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2/2018
5. Schválení stavby (přípojky el.en., vodovodu, dopravní napojení RD) na pozemku
obce - RD Kupka
6. Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene – RD
Kupka
7. Schválení způsobu výběru dodavatele na výběrové řízení
8. Schválení způsobu výběru dodavatele přístavby ZŠ
9. Schválení způsobu výběru dodavatele na přístavbu hasičské zbrojnice.
10. Informace o přípravě přístavby obecní tělocvičny a stanovení předběžného termínu
realizace a způsobu výběru dodavatele
11. Informace o přípravě opravy mostu přes Milešovický potok a s tím související
opatření v obci (nouzová komunikace pro místní občany)
12. Schválení povodňového plánu pro stavbu III/4166, most ev.č. 4166-4
13. Schválení nákupu pracovní elektrické tříkolky pro potřeby obce
14. Projednání - schválení způsobu výběru pro obsazení volných pracovních míst
(knihovník-ice, kronikář-ka, správce/správcová sportovního areálu)
15. Různé, úkoly, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje dle návrhu starosty program zasedání, zapisovatel Marek Silnica a ověřovateli zápisu
pan Holoubek František a pan Horáček Jaroslav.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

2

Schválení bezpečností zprávy Policie ČR za rok 2017

Starosta seznámil ZO se zprávou Policie ČR za rok 2017.
Následně přijalo ZO
Usnesení 1 :
ZO Šaratice se seznámilo se zprávou Policie ČR za rok 2017 a schvaluje tuto zprávu.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

3 Schválení inventur k 31.12.2017
Starosta přednesl ZO inventarizační zprávu k datu 31.12.2017
Následně přijalo ZO
Usnesení 3:
ZO Šaratice schvaluje inventarizační zprávu k datu 31.12.2017

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

4 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2/2018
Starosta seznámil ZO s přehledem rozpočtového opatření č. 2/2018.
Přednesl, že hlavní součástí je průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Šaratice a finance v rámci příspěvku na
veřejně prospěšné práce.
Následně přijalo ZO
Usnesení 4:
ZO Šaratice schvaluje rozpočtové opatření č.2/2018.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

5 Schválení stavby (přípojky el.en., vodovodu, dopravní napojení RD) na
pozemku obce - RD Kupka.
Starosta seznámil ZO s žádostí o souhlas na pozemcích obce – parc.č.650/2 pro přípojky el.en., vodovod a
dopravní napojení.
Následně přijalo ZO
Usnesení 5:
ZO schvaluje stavbu přípojek a dopravní napojení RD – Kupka na parc.č.650/2 v k.ú. Šaratice“.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

6 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného
břemene – RD Kupka.
Starosta seznámil ZO s žádostí o souhlas se smlouvou na zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 650/2
v k.ú.Šaratice.
Následně přijalo ZO
Usnesení 6:
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno na pozemek parc.č.650/2 v k.ú. Šaratice“

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

7 Schválení způsobu výběru dodavatele na výběrové řízení
Starosta seznámil ZO s průběhem možností získání dotací a časové náročnosti na následný postup nutných kroků
pro řešení celého projektu.
Z tohoto důvodu navrhnul rozběhnout výběr dodavatele na výběrové řízení.
Dotazy:
Jaroslav Horáček – Kolik budou náklady pro řešení zastřešení tohoto výběrového řízení.
Starosta obce na to reagoval, že náklady se budou pohybovat cca 200.000Kč (záleží dle nabídek) a to bude
muset zaplatit obec.
Jindřich Švehla – Jakým způsobem se bude řešit platba v rámci těchto nákladů?
Starosta obce na to reagoval, že náklady nebudou součástí uznatelných nákladů v rámci případné dotace, což
bude tedy v režii obce.
Následně přijalo ZO
Usnesení 7:
ZO Šaratice schvaluje výběru dodavatele na výběrové řízení v rámci projektu modernizace ZŠ
ŠARATICE, kde komise bude provádět výběr dodavatele na základě parametru cena.
Navržení členové komise: Roman Konečný, Marek Silnica a Karel Kalouda.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

8 Schválení způsobu výběru dodavatele přístavby ZŠ
Starosta seznámil ZO se způsobem výběru dodavatele přístavby ZŠ
Následně přijalo ZO
Usnesení 8:
ZO Šaratice schvaluje způsob výběru dodavatele přístavby ZŠ ŠARATICE.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

9 Schválení způsobu výběru dodavatele na přístavbu hasičské zbrojnice
Starosta seznámil ZO s rozpočtovými náklady cca 500.000Kč
Z toho důvodu je nezbytné zpustit rovněž výběrové řízení na dodavatele.
Pan Roman Konečný a pan Jaroslav Horáček chtějí by rádi dostali návrhy proj. dokumentaci, aby mohli poptat
více firem.
Starosta obce přislíbil zaslání dokumentace na email.
Následně přijalo ZO
Usnesení 9:
ZO Šaratice schvaluje způsob výběru dodavatele na přístavbu hasičské zbrojnice, kde rozhodující
parametr pro výběr bude cena při zachování kvality.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

10 Informace o přípravě přístavby obecní tělocvičny a stanovení
předběžného termínu realizace a způsobu výběru dodavatele
Starosta seznámil ZO s aktuálním stavem projektu pro řešení přístavby a alternativy nového vstupu (viz.situační
plán).V rámci přístavby by se i vytvořil nutný druhý boční vstup, který by pomohl zachovat chod tělocvičny i při
realizaci přístavby.
Usnesení 10:
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

11 Informace o přípravě opravy mostu přes Milešovický potok a s tím
související opatření v obci (nouzová komunikace pro místní občany)
Starosta seznámil ZO, že oprava mostu u nás bude započata až bude opraven most v Hostěrádkách - Rešově.
Celková modernizace neuvažuje o možnosti řešení náhradního mostu.
Starosta obce prezentoval i alternativu pouze pro místní občany v místech vedle RD pana Hrdinky a vybudování
provizorního mostu, která by v budoucnu teoreticky mohla zůstat pro budoucí použití.
Dotaz:
R.Konečný – navrhoval udělat provizorní most s plánem řešení pro omezení provozu pouze pro místní.
Starosta obce již poptal společnost, která by byla schopna celou provizorní trasu vybudovat a informoval ZO, že
celková kalkulace modernizace této cesty se bude pohybovat v cenové relaci cca 150.000Kč.
Následně přijalo ZO
Usnesení 11:
ZO schvaluje provést provizorní objízdnou trasu dle návrhu starosty včetně případného omezení provozu
dle návrhu pana Konečného.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

12 Schválení povodňového plánu pro stavbu III/4166, most ev.č. 4166-4
Starosta seznámil ZO o nutnosti povodňového plánu pro stavbu III/4166 a zároveň konstatoval, že zhotovitel je
zavázán řešit tuto stavbu v rámci povodňového plánu.
Následně přijalo ZO
Usnesení 12:
ZO Šaratice schvaluje povodňový plán pro stavbu III/4166.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

13 Schválení nákupu pracovní elektrické tříkolky pro potřeby obce
Starosta seznámil ZO s návrhem koupit pracovní el. tříkolku pro potřeby obce, aby nemuseli pracovníci obce pro
přesun menších nákldů.
Seznámil ZO i s parametry a cenou.
Následně přijalo ZO
Usnesení 13:
ZO Šaratice schvaluje nákup pracovní el. Tříkolky za cenu 36.390,- Kč bez DPH .

Hlasování : 12 – 0 – 1(Libor Dosoudil), schváleno

14 Projednání - schválení způsobu výběru pro obsazení volných pracovních
míst (knihovník-ice, kronikář-ka, správce/správcová sportovního
areálu)
Starosta seznámil ZO s nutností schválení komis pro výběr knihovnice, kronikáře –ky, správce/cové sportovního
areálu.
Lucie Janíčková prezentovala návrh pro řešení vstupní prezentace pro jednotlivé pozice:
 Knihovník – ice – řešení vstupním testem a zručnost komunikace s PC
 Kronikář/ka – sebeprezentace formou dopisu, kde se bude hodnotit nejen věcná stránka, ale i stránka
vizuální.
 Správce/správcová – každý zájemce o pozici předá svůj životopis.
Starosta vyzval dobrovolníky pro účast v jednotlivých komisích.
1) Komise pro výběr knihovnice: Ing. Marek Silnica, Bc. Lucie Janíčková, Karel Kalouda

2) Komise pro výběr kronikáře/kronikářky: Ing. Marek Silnica, Bc. Lucie Janíčková, Karel Kalouda
3) Komise pro výběr knihovnice: Ing. Marek Silnica, Roman Konečný, Karel Kalouda, Dalibor
Šlahora
Následně přijalo ZO
Usnesení 14a):
ZO Šaratice schvaluje způsob výběru pro obsazení volných pracovních míst.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno.
Usnesení 14b):
ZO Šaratice schvaluje jednotlivé komise, které budou provádět výběr.
1) Komise pro výběr knihovnice: Ing. Marek Silnica, Bc. Lucie Janíčková, Karel Kalouda

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno.
2) Komise pro výběr kronikáře/kronikářky: Ing. Marek Silnica, Bc. Lucie Janíčková, Karel
Kalouda

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno.
3) Komise pro výběr knihovnice: Ing. Marek Silnica, Roman Konečný, Karel Kalouda, Dalibor
Šlahora

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno.

15 Různé, úkoly a závěr
Starosta seznámil ZO s dopisem od Diecezní charity Brno – poděkování za fin.podporu.
Starosta seznámil ZO s možností řešení evidence hrobových míst.
Toto téma bylo řešeno i na RO a tam bylo označeno jako nevhodné v rámci fin.nákladovostiStarosta seznámil ZO s možností řešení ohroženého provozu POŠTY a to formou Pošta Partner.
Usnesení 15:
ZO Šaratice bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno.
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 2/2018 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 : 14.3.2018, zápis má 5 stran
Zapsal : Ing. Marek Silnica

…………………………………

Ověřil:

Jaroslav Horáček

…………………………………

František Holoubek

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

