ZÁPIS č. 5/2018
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 18.7.2018
Přítomní:

Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Silnica Marek, Holoubek František, Konečný Roman,
Šlahora Dalibor, Pitrová Dana, Drabálek Josef, Málek Miroslav, Koutný Tomáš, Janíčková
Lucie
Nepřítomen:
Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Schuster Milan, Švehla Jindřich,
Zapisovatel :
Marek Silnica
Ověřovatel zápisu: Jaroslav Horáček 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 10 z celkového
počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen Marek Silnica, ověřovateli zápisu
pan Jaroslav Horáček a Roman Konečný. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání a schválení nákladů na rozšíření kapacity školní kuchyně
3. Návrh na odkup pozemků pod chodníkem v Nové ulici
4. Projednání a schválení příspěvku na vybavení LDN ve Vyškově
5. Projednání a schválení příspěvku na provoz Linky bezpečí
6. Projednání a schválení dotace pro TJ Šaratice
7. Informace o zpracovávání žádosti o dotaci na kompostéry do domácností
8. Projednání smlouvy na věcné břemeno – přípojka NN Lewkiw
9. Schválení rozpočtového opatření č. 5/2018
10. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno – přípojka NN Popelák
11. Různé, úkoly, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje doplněný program zastupitelstva, zapisovatel pan Marek Silnica a ověřovateli zápisu
pan Jaroslav Horáček a Roman Konečný.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

2

Projednání a schválení nákladů na rozšíření kapacity školní kuchyně

Starosta seznámil ZO se situací školní jídelny a žádostí ředitelky ZŠ Šaratice o navýšení kapacity z 380 ks obědů
na 450 ks.Zároveň popsal situaci a možnosti řešení doplnění vybavení a formou výměny konvektomatu za
výkonnější – pro navržení a nacenění zařízení v kuchyni byla již oslovena firma CHEVRON, která dosavadní
zařízení do školní kuchyně při poslední rekonstrukci dodávala.
Rovněž poreferoval, že i kapacitní řešení v rámci personálu je možné zajistit zvýšením úvazku stávajících
pracovnic v kuchyni ZŠ Šaratice.
Celkové investiční náklady pro zajištění zvýšení kapacity budou ve výši 483.260Kč
Následně starosta vyzval k debatě.
Dotazy:
- Roman Konečný – Co se provede s tím starým konvektomatem?
Starosta obce reagoval, že je zde více alternativ a to
1. Nechat odkoupit starý konvektomat firmě dodávající ten nový, popř. jej nabídnout jinému zájemci.
2. Nechat ho jako rezervní např. v kotelně.

- pan Přerovský Jan – bude toto řešení zajištění zvýšení kapacity šk. kuchyně koordinačně spojeno
s plánovanou nadstavbou budovy??
Starosta obce reagoval:
Řešení zvýšení kapacity bude realizováno bez spojitosti s modernizací budovy, jelikož se jedná
o modernizaci vybavení a to nemá žádnou funkční spojitost s budovou a jejími úpravami.
Místostarosta doplnil, že cenovou nabídku ověřoval na internetu i od jiných dodavatelů a cena nabízená za
spotřebiče vyšla jako nejnižší.
Následně přijalo ZO
Usnesení 2 : ZO Šaratice schvaluje řešení dle nabídky od společnosti CHEVRON.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

3 Návrh na odkup pozemků pod chodníkem v Nové ulici
Starosta přednesl ZO návrh na odkup pozemků pod chodníkem v Nové ulici, kde podnět přišel ze strany
spoluobčanů.
Ve stávající situaci jsme jako obec nechali udělat geodetické zaměření, abychom věděli o jaké rozloze se
bavíme. Rovněž náklady spojené s převodem by obec také platila.
Poté starosta vyzval zastupitele k debatě.
Dotaz občana pana Přerovského:
- Chodníky jsou řešeny s věcnými břemeny na pozemcích občanů, tak proč toto řešit?
Starosta obce reagoval: Pozemky bychom měli odkoupit v rámci narovnání majetkových vztahů.
Dotaz občana pana Přerovského: Kolik takových míst je v obci?
Starosta obce reagoval: Ve vesnici jsou ještě dvě další místa.
Následně navrhnul odkup těchto částí s jednotnou cenou pro narovnání vlastnických vztahů a to 100,- Kč/m2 +
náklady s tím spojené – zpracování geodetického plánu, poplatek za zápis na KÚ.
Následně přijalo ZO
Usnesení 3:
ZO Šaratice schvaluje odkup těchto částí s jednotnou cenou pro narovnání vlastnických vztahů a to
100Kč/m2 + náklady s tím spojené.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

4 Projednání a schválení příspěvku na vybavení LDN ve Vyškově
Starosta seznámil ZO s možností podpory LDN ve Vyškově. Popsal iniciativu DSO ŽlaP zřídit pro pacienty
připojení k internetu a TV a umožnit jim stálý kontakt s reálným životem.
Vedení nemocnice je rádo, že zařídilo trochu funkční síť pro personál a na pacienty už finanční prostředky
nejsou a v dohledné době ani nebudou.
Díky obcím v okolí dále vznikl podnět na JMK, že v případě podílení se obcí v rámci finanční podpory pro
LDN ve Vyškově, JMK přispěje na tento projekt ve stejné výši.
Starosta obce vyjmenoval obce které se již toto problematikou na svých jednáních zabývali a které již přislíbili
podporu v rámci fin. příspěvků a navrhnul rovněž podpořit tuto akci za obce Šaratice částkou 50.000Kč.
Dotaz p. Přerovský: - Myslím si, že je to špatná filozofie v rámci DSO ŽLaP – supluje se něco, co má
financovat stát..
Starosta obce reagoval, že tato služba není povinností a ani standardem zdravotnických zařízení a že se na LDN
může při troše smůly dostat kdykoliv a kdokoliv i z nás a že to „spojení se světem“ bychom určitě také uvítali.
Následně přijalo ZO
Usnesení 4:
ZO Šaratice schvaluje finanční podporu ve výši 50.000Kč na vybavení LDN ve Vyškově.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

5 Projednání a schválení příspěvku na provoz Linky bezpečí
Starosta seznámil ZO s žádostí o podporu provozu celostátní linky bezpečí.
T. Koutný – Dotaz, jestli byl poskytnut v minulosti příspěvek??
Starosta obce reagoval, že v minulosti příspěvek pro podporu provozu nebyl.
Pan T. Koutný tedy navrhnul pro letošní rok schválit příspěvek ve výši 5.000Kč
Následně přijalo ZO
Usnesení 5:
ZO Šaratice schvaluje dle návrhu příspěvek ve výši 5.000Kč.

Hlasování : 9 – 0 – 1 (Miroslav Málek), schváleno

6 Projednání a schválení dotace pro TJ Šaratice
A) Starosta seznámil ZO s finanční situací TJ Šaratice a žádosti ze strany TJ Šaratice pro pomoc při koupi
nového čerpadla (náhrada za původní polámané a rozumně neopravitelné) pro možné zavlažování
hřiště.
TJ Šaratice žádá finanční pomoc ve výši 50.000,- Kč.
Starosta obce vyzval účastníky k debatě.
p. Přerovský: dotaz – Proč tady není účasten zástupce organizace – TJ Šaratice? Kdo dnes tady hraje??
Podotknul, že fotbal zde upadá.
Starosta obce reagoval, že ať se tady bude hrát jakýkoliv fotbal, tak nikomu neprospěje, pokud hřiště teď
necháme vyschnout a travnatou hrací plochu de facto zrušit. Podporou koupě zavlažovacího čerpadla se jedná o
zachování provozuschopnosti hřiště.
p. Přerovský navrhnul, aby se vyvolalo jednání s vedením TJ.
p. Konečný Roman – co přemýšlet o dlouhodobém pronájmu???
Starosta obce vyzval řešit podnět a to ten, že se nyní jedná o přesně směrovanou fin. podporu TJ Šaratice za
účelem koupě čerpadla sloužící pro zavlažování hřiště.
Následně přijalo ZO
Usnesení 6A:
ZO schvaluje finanční podporu TJ Šaratice za účelem koupě čerpadla pro zavlažování hřiště ve výši
50.000Kč.

Hlasování : 8 – 0 – 2 (Zdržel se: Dana Pitrová a Miroslav Málek), schváleno
B) Starosta seznámil ZO i se žádosti ze strany TJ Šaratice na spolufinancování terénních úprav za areálem
a na přístupové cestě – oboje je na obecních pozemcích.
TJ Šaratice žádá finanční pomoc ve výši 20.000,- Kč.
Starosta obce vyzval účastníky k debatě.
Protože se nikdo do debaty nepřihlásil s konkrétním návrhem nebo dotazem, starosta nechal hlasovat o usnesení.
Usnesení 6B:
ZO schvaluje finanční podporu TJ Šaratice za účelem provedení terénních úprav u hřiště a na přístupové
cestě ve výši 20.000Kč.

Hlasování : 0 – 10 – 0 neschváleno

7 Informace o zpracovávání žádosti o dotaci na kompostéry do domácností
Starosta seznámil ZO se situací podpory v rámci dotací na pořízení kompostérů do jednotlivých domácností
v obci. Podotknul, že se jedná pravděpodobně o poslední příležitost pro získání dotace pro tento účel. Výhodnost

celého systému je v tom, že předchází vzniku biologického odpadu, který by se musel někam odvážet a
likvidovat. Drtivou většinu svého „měkkého“ biologického odpadu si každý zpracuje sám a nikam s ním nemusí
chodit a řešit, že ten kontejner zase někdo naplnil a na něj nezůstalo místo.
Společnost EPRON-Consulting s.r.o., která žádost o dotaci bude zpracovávat až do závěrečného vyúčtování
bude mít celkové náklady na celý proces 84.700,- Kč bez DPH.
Tato společnost měla v předešlých výzvách tohoto typu 100% úspěšnost pro získání těchto dotací.
V případě neúspěšného podání však náklady obce spojené se zpracováním žádosti budou jen 20.000Kč bez DPH.
Dotační titul je koncipován s 15% spoluúčastí obce.
Starosta obce tedy informoval, že RO schválila podání žádosti a smlouvu se společností EPRON-Consulting.
Následně přijalo ZO
Usnesení 7:
ZO bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

8 Projednání smlouvy na věcné břemeno – přípojka NN Lewkiw
Starosta seznámil ZO se smlouvou o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. č. PV-014330048735/001
– NN kabel Lewkiw.
Následně přijalo ZO
Usnesení 8:
ZO Šaratice schvaluje smlouvu na věcné břemeno č.: PV-014330048735/001 – NN kabel Lewkiw.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

9 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2018
Starosta přednesl ZO návrh rozpočtového opatření č.5.
Následně přijalo ZO
Usnesení 9:
ZO Šaratice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

10 Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno – přípojka
NN Popelák
Starosta seznámil ZO se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. č.
1030043860/001 – NN kabel Popelák.
Následně přijalo ZO
Usnesení 10:
ZO Šaratice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno č.: 1030043860/001 – NN kabel
Popelák.
Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

11 Různé, úkoly, závěr
p. Přerovský – kdy budou reklamované obecní komunikace opraveny?
– starosta obce reagoval, že během 14 dnů realizační firma vše opraví.
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 5/2018 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 : 18.7.2018, zápis má 5 stran

Zapsal : Ing. Marek Silnica

…………………………………

Ověřil:

Roman Konečný

…………………………………

Jaroslav Horáček

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

