ZÁPIS č. 3/2018
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 25.4.2018
Přítomní:

Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Silnica Marek, Dosoudil Libor, Holoubek František,
Konečný Roman, Dostálová Ludmila, Šlahora Dalibor, Pitrová Dana, Švehla Jindřich,
Drabálek Josef, Málek Miroslav, Milan Schuster
Příchod 19:10: Koutný Tomáš, přítomen od bodu č. 2
Nepřítomen:
Janíčková Lucie
Zapisovatel :
Marek Silnica
Ověřovatel zápisu: Švehla Jindřich a Drabálek Josef
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 Švehla Jindřich a pan Drabálek Josef. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.

Aktualizovaný program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Prezentace projektu Pošta Partner
3. Schválení nákupu 100 ks konferenčních židlí
4. Schválení rozšíření teplovodního topení i pro knihovnu a způsob úhrady
5. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3/2018
6. Schválení návrhu zadávací dokumentace pro výběr dodavatele na „Půdní vestavbu a
přístavbu výtahu ZŠ Šaratice“
7. Projednání a schválení smluv - dotační program na mimoškolní aktivity dětí a
mládeže na rok 2018
8. Informace o přípravě opravy mostu přes Milešovický potok
9. Informace o výsledku výběrových řízení na volná pracovní místa
10. Schválení posunutí termínu ZO č. 4/2018
11. Souhlas s umístěním stavby na parcele č.208 st.,53/1, 209/1 k.ú.Šaratice
12. Souhlas smlouvy o budoucí věcné břemeno pro přípojku NN, kanalizace a uložení
přípojek vody na parc.č.53/1.
13. Různé, úkoly, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje dle návrhu starosty doplněný program zasedání o bod 11. A 12., zapisovatel Marek
Silnica a ověřovateli zápisu pan Švehla Jindřich a pan Drabálek Josef.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

2

Prezentace projektu Pošta Partner

Starosta seznámil ZO se projektem pošty a předal slovo jejich zástupkyni pro prezentaci FR.PROJEKTU
POŠTY.
Jedná se o fyzickou možnost převedení pošty, kde pak pošta vyplácí fixní odměnu (12.800Kč bez DPH) +
provizi za uzavřené produkty + 3Kč za vydanou zásilku. Systém řešení podléhá nutnosti provozu min.
30hod./týdně.
Dotazy místostarosty: - možnost vidět výsledovku?
- Kolik stojí proškolení?
- Minimální upisovací období je?

– reakce zástupkyně pošty: -NE
- proškolení je v režii pošty
- není, jen je výpovědní doba 6mešíců

Dotaz pana Koutného:
-

Jak by byla řešena situace pro případné dovolené, školení, nemoci?

- toto je v režii zastřešení již frendčízanta
Dotaz pana Konečného:
- Vím, že poštu jen tak není možné zavřít, jak budete řešit to, když pobočku neudáte?
- pobočku budeme nabízet tak dlouho, než
si ji někdo vezme.
Následně přijalo ZO
Usnesení 2 :
ZO Šaratice bere na vědomí možnost.

Hlasování : nehlasováno

3 Schválení nákupu 100ks konferenčních židlí
Starosta přednesl ZO návrh koupit 100ks konferenčních židlí, abychom měli zabezpečené řešení plesů, zábav
atd. z vlastních věcí.
Následně přijalo ZO
Usnesení 3:
ZO Šaratice schvaluje nákup 100ks konferenčních židlí ve stejném provedení jako jsou stávající.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

4 Schválení rozšíření teplovodního topení i pro knihovnu a způsob úhrady
Starosta seznámil ZO s žádostí pana faráře o příspěvek na výměnu plynového kotle.
Náklady na obnovu tohoto zařízení vyčíslil pan farář na cca 40.000Kč.
Starosta navrhnul poskytnutí částečné podpory na tuto obnovu, která by ovšem byla spojená s možností vytápět i
knihovnu, kde jsou použity el. přímotopy (což je velice nákladné vytápění).
Následně by tedy podpora ze strany obce byla formulována jako dotace 15.000Kč na kotel a vybudování vč.
osazení topných těles v knihovně s měřidly tepla. Odhadované náklady na tyto práce a materiál jsou rovněž
20.000Kč.
Následně přijalo ZO
Usnesení 4:
ZO Šaratice dle návrhu starosty schvaluje podpořit finančně výměnu kotle s podmínkou možnosti
vybudování vodovodního topení v prostorách knihovny a tuto knihovnu tak vytápět.
Podpora by byla tedy ve výši 15.000 Kč a náklady na realizaci topného systému v knihovně by rovněž byly
20.000 Kč

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

5 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3/2018
Starosta seznámil ZO s nutností provedení rozpočtového opatření č.3/2018.
Přednesl přehled položek, které je nezbytné financovat – koupě židlí, topení na faře, zastřešení rekonstrukce a
přístavby hasičské zbrojnice.
Následně přijalo ZO
Usnesení 5:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3/2018 dle návrhu bez výhrad.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

6 Schválení návrhu zadávací dokumentace pro výběr dodavatele na
„Půdní vestavbu a přístavbu výtahu ZŠ Šaratice“
Starosta seznámil ZO se zadávací dokumentací pro výběr dodavatele. Přednesl návrh zadávací dokumentace
formou dvoukolového výběru.
První kolo bude řešeno prvotně kriteria a v druhém kole již bude rozhodovat cena.
První kroky budou formulovány tak, aby se dokumentace mohla zaslat na fond ke kontrole a následně se bude
realizovat výběr.
Následně by bylo vhodné řešit ve smlouvě odpovědnost za dílo.
Následně přijalo ZO
Usnesení 6:
ZO schvaluje návrh způsobu řešení zadávací dokumentace pro výběr dodavatele na „Půdní vestavbu a
přístavbu výtahu ZŠ Šaratice“.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

7 Projednání a schválení smluv - dotační program na mimoškolní aktivity
dětí a mládeže na rok 2018
Starosta seznámil ZO návrhem smluv v rámci dotačního programu mimoškolních aktivit dětí a mládeže
s bydlištěm v obci Šaratice v oblasti umění, kultury a sportu z rozpočtu obce Šaratice na období roku 2018.
Celková částka na tuto dotaci z rozpočtu činí 150 000,- Kč, přičemž do dotačního programu je v r. 2018
přihlášeno 76 dětí, poměrná částka tedy činí 1.973,- Kč na dítě. O dotaci řádně požádaly tyto organizace věnující
se činnosti s dětmi a mládeží: ŘKF Šaratice, TJ Šaratice, SDH Šaratice, SDH Hostěrádky – Rešov.
Následně přijalo ZO
Usnesení 7a:
ZO schvaluje smlouvu na dotace za účelem dětských aktivit pro ŘKF Šaratice v celkové výši 70.526,- Kč

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 7b:
ZO schvaluje smlouvu na dotace za účelem dětských aktivit pro TJ Šaratice v celkové výši 37.171,- Kč

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 7c:
ZO schvaluje smlouvu na dotace za účelem dětských aktivit pro SDH Šaratice v celkové výši 36.382,- Kč

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 7d:
ZO schvaluje smlouvu na dotace za účelem dětských aktivit pro SDH Hostěrádky – Rešov v celkové výši
5.921,- Kč

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

8 Informace o přípravě opravy mostu přes Milešovický potok.
Starosta seznámil ZO se situací řešení dostavby mostu v Hostěrádkách – Rešově, která bude ukončena 30.4.2018
Následně může být započata modernizace mostu v Šaraticích ve směru na Otnice.
Tyto činnosti budou započaty od 9.5.2018.
Následně přijalo ZO
Usnesení 8:
ZO bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

9 Informace o výsledku výběrových řízení na volná pracovní místa.
Starosta seznámil ZO o výsledcích výběrových řízení na volná pracovní místa.
1) Post knihovnice – slečna Magda Robešová
2) Post kronikářky – paní Lenka Střítecká
3) Post správcové sportovního areálu – paní Petra Michalcová
Starosta seznámil ZO s průběhem řešení výběru nového ředitele,-lky školy.
Přednesl i průběh 1. kola výběrového řízení a zároveň prezentoval i postup dále pro 2. kolo výběrového řízení.
Následně přijalo ZO
Usnesení 9:
ZO bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

10 Schválení posunutí termínu ZO č. 4/2018
Starosta seznámil ZO s nutností posunutí konání ZO4/2018 na termín 13.6.2018.
Usnesení 10:
ZO schvaluje posunutí termínu konání ZO č. 4/2018.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

11 Schválení s umístěním
k.ú.Šaratice.

stavby

na

parcele

č.208

st.,53/1,

209/1

Starosta seznámil ZO s žádostí o vyjádření k novostavbě RD na parcele č. 208 st.,53/1, 209/1 k.ú.Šaratice.
Investor této stavby pani Iveta Pešková byla zastoupena projektantem Jiřím Vrbkou, který rovněž poslal i
situační plány budoucího RD.
Následně přijalo ZO
Usnesení 11:
ZO Šaratice schvaluje souhlasné stanovisko s umístěním stavby RD na parcele č. 208 st.,53/1, 209/1
k.ú.Šaratice.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

12 Souhlas smlouvy na budoucí věcné břemeno pro přípojku NN,
kanalizace a uložení přípojek vody na parc.č.53/1.
Starosta seznámil ZO se smlouvou o budoucí věcná břemena, které budou uloženy v parcele č. 53/1 (viz.
plánovaná stavba RD z projednávaného výše uvedeného bodu č. 11
Následně přijalo ZO
Usnesení 12:
ZO Šaratice schvaluje smlouvu na budoucí věcná břemena pro přípojku NN, kanalizace a uložení
přípojek vody na parc. č.53/1. + souhlasí se sjezdem na místní komunikaci

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

13 Různé, úkoly a závěr
Následují dotazy z řad zúčastněných občanů a zastupitelů, odpovědi podává starosta obce – p. K. Kalouda:
Dotaz: Dojde k navýšení kapacity místní školky, odpověď: nedojde
Dotaz: Plánovaná výstavba nové budovy mateřské školy v lokalitě ulice Slunná, odpověď – úspěšně probíhá
proces vedoucí ke změně č. 1 územního plánu obce – na vytipovaném místě pak může v budoucnu budova
školky stát. Obec připravuje podklady pro územní řízení, stavební povolení, je nutné vše zajistit i finančně –
prozatím to vypadá, že letos již nebude vypsán příslušný dotační titul. Pokud vše dobře půjde, může dojít
k realizaci nové školy v průběhu 2-3 let.
Dotaz: Je nadále jednáno s MS Voda Šaratice, které chtělo od obce pozemky na výsadbu stromů. Odpověď :
Jednáno s nimi dále není, MS Voda Šaratice nyní zvažuje variantu, že stromky vysadí na svých pozemcích a
budou případně obec žádat o příspěvek na stromky.
Dotaz: dopravní znační na ulici Ostudy, odpověď: prozatím se nerealizuje – je teď komplikovaná situace
s plánovanou opravou mostu přes Milešovský potok a v dané oblasti povede objízdná trasa pro místní občany.
Nicméně někteří občané bydlící v tamní lokalitě již započali s realizací parkovacích míst na svých vlastních
pozemcích tak, aby odstavená auta nezasahovala do místní komunikace.
Dotaz: V některých částech obce poslední dobou z veřejného vodovodu společnosti VaK Vyškov teče kalná
voda, odpovídá přítomný zastupitel a zaměstnanec VaK Vyškov p. Fr. Holoubek – vysvětluje tech. Problémy,
ale vše by mělo být již v pořádku
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 3/2018 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 21:15 hod.
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 25.4.2018, zápis má 5 stran

Zapsal : Ing. Marek Silnica

…………………………………

Ověřil:

Švehla Jindřich

…………………………………

Drabálek Josef

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

