ZÁPIS č. 4/2018
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 13.6.2018
Přítomní:

Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Silnica Marek, Dosoudil Libor, Holoubek František,
Konečný Roman, Dostálová Ludmila, Šlahora Dalibor, Švehla Jindřich, Drabálek Josef, Málek
Miroslav, Milan Schuster, Koutný Tomáš
Příchod 19:25: Janíčková Lucie
Nepřítomen:
Pitrová Dana
Zapisovatel :
Marek Silnica
Ověřovatel zápisu: František Holoubek a Roman Konečný
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 František Holoubek a Roman Konečný. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Hlasování o projektu Pošta Partner
3. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2018
4. Schválení smlouvy na dotaci z rozpočtu JmK – přístavba hasičské zbrojnice
5. Schválení smlouvy na dotaci z rozpočtu JmK – modernizace knihovny
6. Projednání a schválení účetní závěrky obce Šaratice za rok 2017
7. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Šaratice za rok 2017
8. Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě na věcné břemeno na parc.č.53/1
a souhlas se stavebními úpravami na RD Malá Amerika č.227
9. Schválení dokumentu „Územní plán obce Šaratice – změna č. 1“
10. Různé, úkoly, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje doplněný program zastupitelstva o bod č. 8, zapisovatel pan Marek Silnica a
ověřovateli zápisu pan František Holoubek a Roman Konečný.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

2

Hlasování o projektu Pošta Partner

Starosta seznámil ZO se stávající situací nabídky POŠTA PARTNER.
Následně přijalo ZO
Usnesení 2 :
ZO Šaratice nevyužije nabídky pro provoz Pošty Partner.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

3 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2018
Starosta přednesl ZO návrh rozpočtového opatření č.4.
Následně přijalo ZO
Usnesení 3:
ZO Šaratice schvaluje rozpočtové opatření č.4/2018.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

4 Schválení smlouvy na dotaci z rozpočtu JmK – přístavba hasičské
zbrojnice
Starosta seznámil ZO o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK ve výši 400.000Kč.
Max.výše však 70% inv. nákladů.
Starosta rovněž informoval také o tom, že veškeré skutečnosti byly i komunikovány se starostou sboru SDH
Šaratice a o dalších nutných krocích.
Následně přijalo ZO
Usnesení 4:
ZO Šaratice schvaluje smlouvu na dotaci z rozpočtu JmK pro přístavbu hasičské zbrojnice.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

5 Schválení smlouvy na dotaci z rozpočtu JmK – modernizace knihovny
Starosta seznámil ZO o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK ve výši 25.000 Kč.
Následně přijalo ZO
Usnesení 5:
ZO Šaratice schvaluje smlouvu na dotaci z rozpočtu JmK pro modernizaci knihovny.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

6 Projednání a schválení účetní závěrky obce Šaratice za rok 2017
Starosta seznámil ZO s účetní závěrkou obce Šaratice za rok 2017. Byly předloženy výkazy: rozvaha, výkaz
zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, vše k 31.12.2017, inventarizace majetku k 31.12.2017 a zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2017.
Následně přijalo ZO
Usnesení 6:
ZO schvaluje účetní závěrku obce Šaratice sestavenou ke dni 31.12.2017, včetně všech předložených
výkazů a zpráv, a to bez výhrad.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

7 Projednání a schválení závěrečného účtu obce Šaratice za rok 2017
Starosta seznámil ZO s návrhem závěrečného účtu obce Šaratice za rok 2017 včetně výkazu FIN 2-12
k 31.12.2017 a zprávy z auditu Jihomoravského kraje ze dne 24. května 2018. Tyto dokumenty byly zveřejněny
na úředních deskách obce od 25.05.2018 do 13.6.2018.
Následně přijalo ZO
Usnesení 7:
ZO po projednání závěrečného účtu vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Šaratice za rok 2017, a
to bez výhrad.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

8 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě na věcné břemeno na
parc.č.53/1 a souhlas se stavebními úpravami na RD Malá Amerika
č.227.
Starosta obce seznámil ZO se smlouvou o budoucí smlouvě na věcné břemeno a žádostí o vyjádření pro souhlas
se stavebními úpravami na RD Malá Amerika č.227 v obci Šaratice.
Následně přijalo ZO
Usnesení 8a:
ZO Šaratice souhlasí s provedením stavebních úprav na RD Malá Amerika 227 dle předložené
dokumentace.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

Usnesení 8b:
ZO Šaratice souhlasí s návrhem smlouvy o budoucí smlouvě na věcné břemeno na parc.č.53/1 za účelem
vybudování vjezdu k RD Malá Amerika 227 dle předložené dokumentace.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

9 Schválení dokumentu „Územní plán obce Šaratice – změna č. 1“
Starosta seznámil ZO s Územním plánem obce Šaratice – změna č.1.
Následně přijalo ZO
Usnesení 9:
ZO schvaluje dokument „Územní plán obce Šaratice – změna č. 1“.

Hlasování : 13 – 0 – 0
Příchod paní Lucie Janíčkové 19:25 hodin.

10 Různé, úkoly, závěr
10a) Starosta seznámil ZO s možností řešení zastavovací studie od společnosti UAD STUDIO, která zastřešovala
doplnění změny č.1 v územním plánu.
Cenová nákladovost tohoto projektu je 47.000Kč +DPH
S cílem řešení 4-5měsíců.
Usnesení 10a:
ZO schvaluje zadání projektu na řešení zastavovací studie.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
10b) Starosta seznámil ZO s řešením způsobu optimalizování sítě MATRIK, případné možnosti obce ukončení
této činnosti.
V případě, že nebude žádná reakce na ministerstvo vnitra, tak vše bude zachováno v dosavadním režimu.
Usnesení 10b:
ZO schvaluje zachování matriční agendy na OÚ Šaratice.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
10c) Starosta seznámil ZO s přehledem informací ze společnosti RESPONO – jedná se o informace z valné
hromady společnosti .
Usnesení 10c:
ZO bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno
10d) František Holoubek – Dotaz na dosud nepřipojené domy na novou kanalizaci a ČOV v obci.
Starosta obce informoval, že oprávněným orgánem k případnému řešení přestupku na úseku živ. prostření
z důvodu nenapojení na řádnou kanalizaci je MěÚ Slavkov u Brna, OŽP.
Obec při podezření na nekorektní jednání v případě likvidace odpadních vod tedy vyzve příslušné domácnosti s
upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, dojde k informování dotčeného orgánu – tedy OŽP MěÚ
Slavkov u Brna, který následně dotyčný případ prozkoumá a případně bude moci daného majitele pokutovat.
Usnesení 10d:
ZO bere na vědomí způsob postupu řešení.

Hlasování : nehlasováno
10e) Starosta seznámil ZO s procesem odstranění, či zkrášlení místa před obecním úřadem – „místo s pařezem“
Možnosti zkrášlení, vykopání……
Usnesení 10e:
ZO schvaluje odstranění pařezu vykopáním.

Hlasování : 12 – 1 (František Holoubek) – 1(Jaroslav Horáček), schváleno

10f) Ludmila Dostálová: dotaz na ucpaný kanál v Chaloupkách – je objednané propláchnutí.
- Přístavba školy jen pro info?? – starosta obce o aktuálním stavu.
- Dotaz na řešení plastových pytlů pro sběr plastů. – Starosta obce popsal procesní
zkušenost a dopad pro obec z obce Lovčičky a Hrušky – výsledek tohoto řešení
v porovnání se stávajícím systémem není zřejmě žádnou výhodou pro obec a zřejmě ani
pro občany.
Usnesení 10f:
ZO bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 4/2018 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 20:05 hod.
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 13.6.2018, zápis má 4 strany

Zapsal : Ing. Marek Silnica

…………………………………

Ověřil:

…………………………………

Roman Konečný
František Holoubek

Starosta : Karel KALOUDA

…………………………………

………………………………..

