ZÁPIS č. 1/2019
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 30.1.2019
Přítomní:

Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Horáček Jaroslav, Janíčková Lucie,
Kalouda Karel, Konečný Roman , Málek Miroslav, Pitrová Dana, Rozkopalová Hana, Silnica
Marek, Schuster Milan, Šlahora Dalibor
Nepřítomen:
Holoubek František, Přerovský Richard
Zapisovatel :
Blanka Jiráčková
Ověřovatel zápisu: Josef Drabálek, Marek Silnica
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. Zapisovatelkou byla navržena p. Blanka Jiráčková, ověřovateli
zápisu pan Josef Drabálek a pan Marek Silnica. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.

Aktualizovaný program jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Výroční zpráva plnění zákona č.106/1999 Sb. o poskytování informací za rok 2018
3. Aktualizace směrnic pro účetnictví obce Šaratice na rok 2019
4. Schválení směrnice finančních kontrol OÚ a PO obce na rok 2019 + plán činnosti
kontrolního výboru a finančního výboru
5. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1/2019
6. Schválení pravidel pro žádost na individuální dotaci pro podporu mimoškolských
aktivit dětí a mládeže na rok 2019
7. Smlouva s Habrovanským zámkem o opatrovnictví – Stanislav Matyáš
8. Schválení záměru na pronájem části pozemku p.č. 504
9. Schválení doplnění jednoho člena kulturního výboru
10. Informace o aktuálním stavu přípravy přístavby ZŠ a MŠ a možnostech řešení
nedostatečné kapacity od září 2019
11. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Šaratice za rok 2018 od Policie ČR, oddělení
Slavkov u Brna
12. Možnosti řešení situace s hejnem holubů u kostela a budovy školy v Šaraticích
13. Různé, úkoly, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje doplněný program zasedání (doplněny body č. 11 a 12) dle návrhu, zapisovatelkou
je p. Blanka Jiráčková, ověřovateli p. Marek Silnica a p. Josef Drabálek

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

2

Výroční zpráva plnění zákona č.106/1999 Sb. o poskytování informací za rok 2018

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 2018,
zpráva bude vyvěšena také na úřední desce.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

3 Aktualizace směrnic pro účetnictví obce Šaratice na rok 2019
Starosta seznámil ZO s aktualizovanými směrnicemi o účetnictví obce na rok 2019. Popsal celou problematiku
podle jednotlivých okruhů.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
3a)
ZO Šaratice schvaluje Směrnici o finanční kontrole obce na rok 2019, ve znění předloženého
návrhu starosty, a to s účinností od 1. 1. 2019

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
3b)
ZO Šaratice schvaluje Směrnici o finanční kontrole PO na rok 2019, ve znění předloženého
návrhu starosty, a to s účinností od 1.1.2019

Hlasování : 13– 0 – 0, schváleno
3c)
ZO Šaratice schvaluje Směrnici o cestovních náhradách na rok 2019, ve znění předloženého
návrhu starosty, a to s účinností od 1. 1. 2019

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
3d)

ZO Šaratice schvaluje Organizační řád obce Šaratice na rok 2019 ve znění předloženého návrhu
starosty, a to s účinností od 1. 1. 2019.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
3e)

ZO Šaratice schvaluje aktualizace Směrnic o účetnictví vč. odpisového plánu obce Šaratice na rok
2019 ve znění předloženého návrhu starosty, a to s účinností od 1.1.2019.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

4 Schválení směrnice finančních kontrol OÚ a PO obce na rok 2019 +
plán činnosti kontrolního výboru a finančního výboru
Starosta seznámil ZO s návrhem směrnice k provádění finančních kontrol OÚ a PO obce na rok 2019 + s plánem
činnosti kontrolního výboru a finančního výboru, včetně podání zdůvodnění
Následně přijalo ZO
Usnesení 4:
ZO Šaratice schvaluje Směrnici o finanční kontrole PO na rok 2019 + plán činnosti kontrolního
výboru a finančního výboru , ve znění předloženého návrhu starosty, a to s účinností od 1. 1. 2019.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

5 Schválení rozpočtového opatření č. 1/2019
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření a prezentoval jednotlivé položky.
Následně přijalo ZO
Usnesení 5:
ZO Šaratice schvaluje rozpočtové opatření č.1/2019.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

6 Schválení pravidel pro žádost na individuální dotaci na podporu
mimoškolských aktivit dětí a mládeže na rok 2019
Starosta seznámil ZO s pravidly pro žádost na individuální dotaci pro podporu mimoškolských aktivit dětí a
mládeže na rok 2019. V rámci této dotace je z rozpočtu obce na rok 2019 opět vyčleněna částka celkem
150 000,- Kč. Tato částka bude rozdělena dle stanovených pravidel mezi jednotlivé úspěšné žadatele. Tato
účelová individuální dotace bude poskytnuta na základě písemné žádosti na předepsaném formuláři – viz web
obce. Pravidla pro poskytnutí dotace: (viz příloha č. 1 – „Podmínky pro poskytnutí individuální dotace na
podporu mimoškolních aktivit dětí a mládeže s bydlištěm v obci Šaratice v oblasti umění, kultury a sportu
z rozpočtu obce Šaratice na rok 2019)
Usnesení 6:
ZO Šaratice schvaluje pravidla pro žádost na individuální dotaci pro mimoškolní aktivity dětí a mládeže
na rok 2019.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

7 Smlouva s Habrovanským zámkem – opatrovnictví Stanislav Matyáš
Starosta informoval ZO, že i nadále je obec určena opatrovníkem pana Stanislava Matyáše, který je dlouhodobě
umístěn ve specializovaném zdravotnickém zařízení Habrovanský zámek. Jako každoročně je nutné
s Habrovanským zámkem podepsat aktualizovanou smlouvu o zajištění péče o pana Stanislava Matyáše.
Následně přijalo ZO
Usnesení 7:
ZO schvaluje smlouvu s Habrovanským zámkem na zajištění péče o pana Stanislava Matyáše a pověřuje
starostu jejím podpisem.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

8 Schválení záměru na pronájem části pozemku par.č. 504
Starosta připomněl, že touto záležitostí se ZO zabývalo na svých jednáních č. 9 a č. 10 v roce 2018. Majitelka
RD v Šaraticích, Kavriánov 111 žádala o pronájem části obecního pozemku na par.č. 504. Záměr by vyhlášen,
nicméně za daných podmínek na něj nikdo nereagoval. Po dalších jednáních přišla žadatelka, že by ráda část
obecního pozemku od obce pronajala.
Následně přijalo ZO
Usnesení 8:
ZO Šaratice schvaluje záměr na pronájem části pozemku par. č. 504 o výměře 153 m2 v k.ú. Šaratice –
před domem č.p. 111 .

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

9 Schválení doplnění jednoho člena kulturního výboru
Starosta konstatoval, že dosavadní člen kulturního výboru pan Jan Hon byl nucen z pracovních důvodu prozatím
ukončit svoje působení v kulturním výboru Šaratice. Je nutné tedy zvolit za něj náhradu – starosta i předsedkyně
kult. výboru L. Janíčková navrhují zvolit slečnu Karolínu Molatovou, která se již nějakou dobu aktivně
spolupodílí na akcích pořádaných KV.
Následně přijalo ZO
Usnesení 9:
ZO Šaratice schvaluje slečnu Karolínu Molatovu za členku kulturního výboru Šaratice, a to s účinností od
1.2.2019.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

10 Informace o aktuálním stavu přípravy přístavby ZŠ a MŠ Šaratice a
možnostech řešení
Starosta informuje ZO o stavu plánované přístavby ZŠ a MŠ Šaratice. V současné době je vyhlášeno
výběrové řízení na dodavatele stavby, je předpoklad, že v březnu 2019 bude dodavatel vybrán. Situace
konzultována i Mgr. Lenkou Popeláková – ředitelkou ZŠ a MŠ Šaratice – tato na dnešním jednání ZO není
přítomna – je na plánované dovolené. Dle vedení školy je reálné se stavebními pracemi na přístavbě započít již
v červnu 2019, během měsíců července a srpna 2019 by proběhla hlavní úprava na střeše přistavované budovy,
tak aby do začátku šk. roku 2019/2020 byly práce na střeše hotové. Od září 2019 a po celý šk. rok 2019/2020 by
probíhaly práce na přístavbě již „pod střechou“. Od září roku 2020, tj. šk.rok 2020/2021 by již přístavba měla
být hotová, a tím dojde i k navýšení kapacity školy.
Nyní je situace taková, že ve školním roce 2019/2020 budou pravděpodobně opět dvě 1. třídy – je tedy nyní
na vedení školy, aby v rámci školní budovy došlo k nejefektivnějšímu využití všech stávajících prostor pro
zajištění výuky.
Stejná situace je bohužel s mateřskou školkou – stávající prostory kapacitně nestačí. Na základě dotazu
zastupitelky p. H. Rozopalové starosta obce informuje, že v současné době běží výběrové řízení na projektanta
budovy nové MŠ, bude následovat řízení na vydání stavebního povolení a bude nutné zajistit finance - do 3 let
by snad nová školka mohla být realizována.
Usnesení 10:
ZO Šaratice bere na vědomí informaci o aktuálním stavu přístavby ZŠ a MŠ Šaratice.

Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí

11 Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Šaratice za rok 2018 od Policie
ČR, oddělení Slavkov u Brna
Starosta přednesl zprávu Policie ČR, obvodního oddělení Slavkov u Brna o bezpečností situaci v obci Šaratice za
uplynulý rok 2018.
Následně přijalo ZO
Usnesení 11:
ZO Šaratice bere na vědomí zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci za rok 2018.

Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí

12 Možnosti řešení situace s hejnem holubů u kostela a
v Šaraticích

budovy školy

Dle návrhu zastupitele p. Romana Konečného projednávána problematika s rozrůstajícím se hejnem holubů
sídlícím na střeše místního kostela a základní školy. O problému s holuby ZO a RO Šaratice již diskutovala na
několika svých předchozích jednáních. Pan R. Konečný se aktuálně informoval o možnostech co s holuby, a to
na MěÚ Slavkov u Brna na odboru životního prostředí. Vzhledem k tomu, že hejno se zdržuje v centru obce –
škola, autobusové zastávky, kostel – a holubi přenášejí řadu nemocí, infekcí – jsou zdrojem např. salmonelózy,
TBC, roztočů – v krajním případě by šlo uvažovat i o odstřelu za pomoci místního mysliveckého spolku.
V tomto případě je však nutné žádat na oficiálních místech o povolení.
Následně přijalo ZO
Usnesení 12:
ZO Šaratice schvaluje variantu řešení problému s hejnem holubů v centru obce v jednání s příslušnými orgány o povolení nuceného odstřelu holubů.

a to pokračovat

Hlasování : 12 – 0 – 1, schváleno (zdržela se H. Rozkopalová)

13 Různé, úkoly, závěr
Starosta a místostarosta obce - jako zástupci Litavy, DSO obcí, seznámili přítomné zastupitele s opakovanými
problémy s novou kanalizací a ČOV v naší obci.
- Opakovaně dochází u některých domů k nátoku dešťové vody do systému nové kanalizace, ač majitelé
těchto nemovitostí při napojení na novou kanalizaci podepsali prohlášení, že dešťová voda je svedena zvlášť,
majitelé těchto domů jsou opakovaně - prozatím ústně vyzývání k nápravě. Jedná se o 10-12 domů v obci.
Prozatím technici ČOV regulovali činnost šachet u takových domů při každém dešti či tání sněhu ze střech
ručně – to ale není řešením. Majitel takové nemovitosti bude nyní písemně upozorněn na problém, šachta u
takového domu bude dočasně odstavena z provozu až do sjednání nápravy.
- V obci nejsou stále ještě některé trvale obydlené domy (i některé neobydlené domy – tj. užívané jako
chalupy) napojeny na novou kanalizaci a ČOV. Po konzultaci s příslušnými orgány v oblasti ochrany
životního prostředí se nabízí toto řešení – vlastník takové nemovitosti dosud nepřipojené na novou kanalizaci
a ČOV bude vyzván obcí Šaratice, aby za dané období doložil, jakým způsobem likvidoval odpadní vody.
Pokud na toto nebude reagovat anebo nebude schopen doložit ekologickou likvidaci odpadních vod, bude
celá záležitost předána k řešení příslušným orgánům v oblasti životního prostředí.
Dotazy, podněty, informace z řad členů ZO:
- R. Konečný – zda je stále ráno v pracovní dny zajištěn dohled nad dětmi chodícími do školy z řad pracovníků
obce u přechodu pro chodce u školy a autobusových zastávek?
Ano, je dohled zajištěn.
- K. Kalouda – informuje ZO o petici „Vraťme život do krajiny“ – bude vhodné petici zveřejnit v obecním
zpravodaji v rámci širšího informování občanů
- L. Dostálová – navrhuje do budoucna, aby ve smlouvách, kde jako jedna ze smluvních stran figuruje obec
Šaratice bylo přesně specifikováno za jakým účelem se např. pronajímají určité prostory, že případné stav.
úpravy pronajatých prostor je nutné předem schválit pronajímatelem apod. .
- K. Kalouda informuje o možnosti pronájmu mobilních záchodů TOI-TOI (např. při požádání různých akci či
např. k místnímu hřbitovu např. v období dušiček) – pronájem TOI-TOI vyjde na 3000,- Kč, zakoupení 1 ks
vyjde na 40.000,- Kč – ale musíme počítat s tím, že ekologická likvidace obsahu je opět dále zpoplatněna.
Ve 20.30 hodin zaznamenán odchod zastupitele – p. Dalibora Šlahory.
- H. Rozkopalová + K. Kalouda – informují, že ke Stromu republiky vysazeném na návsi k výročí 100 let vzniku
republiky v říjnu 2018 stále jednají o osazení pamětní desky s textem.
Dále informují, že jednali s příslušnými odborníky o možnosti výsadby stromů na vhodném obecním pozemku –
nyní je prověřována lokalita „ U kopečku“
K. Kaloluda dále informuje – je možné v katastru obce uvažovat o zbudování menší vodní plochy v souladu se
změnou úz. plánu č. 1 - starosta získal kontakt na firmu, která se tímto zabývá – pokusí se nimi projednat další
možnosti.
L. Dostálová, K. Kalouda – v návaznosti na plánovanou změnu úz. plánu obce a rozšíření zastavitelného území
informují o jednáních s p. architektem Palackým. Bude zorganizována společná schůzku všech majitelů
dotčených pozemků za účasti starosty.
H. Rokopalová – dotaz na plánovaný benefiční koncert pěveckého sboru Rastislav v květnu 2019 v místním
kostele sv. Mikuláše. Dobrovolné vstupné by mělo být využito na plánovou opravu statiky šaratického kostela.
Vystoupení sboru stojí cca 15.000,- Kč – zda obec na toto vystoupení přispěje. Obec Šaratice nyní ŘKF Šaratice
poskytla právě na zajištění statiky kostela dotaci ve výši 100 000,- Kč. Zastupitelé si vytvoří vlastní názor na tuto
problematiku a budeme projednávat na následujícím zasedání ZO.
Usnesení 13
O projednávaných dotazech, podnětech a informacích z bodu č. 13 nehlasováno, pouze vzaty na vědomí.

Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 1/2019 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 20:49 hod.

Pozn.: Po zasedání se přítomni zastupitelé ještě dohodli, že se půjdou podívat na prostory vyklizené budovy
pošty, Náves 299 – aby měli představu, jak se dá tento prázdný prostor pro účely obce do budoucna co nejlépe
využít.
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 07.02.2019, zápis má 6 stran
Zapsala : Blanka Jiráčková

…………………………………

Ověřil:

Josef Drabálek

…………………………………

Marek Silnica

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

