ZÁPIS č. 3/2019
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 27.03.2019
Přítomní:

Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Horáček Jaroslav, Janíčková Lucie,
Kalouda Karel, Konečný Roman , Málek Miroslav, Pitrová Dana, Přerovský Richard,
Rozkopalová Hana, Silnica Marek, Schuster Milan, Šlahora Dalibor
Nepřítomen:
František Holoubek
Zapisovatel :
Blanka Jiráčková
Ověřovatel zápisu: Jaroslav Horáček, Lucie Janíčková
Místo a čas konání: Obřadní síň OÚ , Šaratice v 19.00 hod

1

Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele, ověřovatelů

Starosta obce pan Karel Kalouda zahájil zasedání, přivítal všechny přítomné; konstatoval, že je přítomno 14
členů ZO, ZO je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla navržena p. Blanka Jiráčková, ověřovateli zápisu
pan Jaroslav Horáček a paní Lucie Janíčková. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem. Do programu byly
k projednání navrženy ještě doplněné body č. 13 – dopis p. D. Šlahory – využití prostoru bývalé pošty a bod
č. 14 – stanovení pověřence pro kontrolu obecních zaměstnanců.

Doplněný program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Prezentace odpadového systému MOJE ODPADKY
3. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě na věcné břemeno – přípojka NN v ulici Ostudy
4. Volba zástupce na valnou hromadu VaK Vyškov
5. Schválení žádosti o spolupráci s KŘ Policie ČR
6. Schválení pořízení a umístění radaru (Malá Amerika)
7. Opětovné projednání příspěvku na benefiční koncert
8. Schválení podání žádosti o dotaci na nový DA pro JSDH
9. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2019
10. Projednání podnětu pro příští změnu územního plánu
11. Rozmístění laviček po obci – schválení počtu a umístění
12. Souhlas se zahájením pozemkových úprav v k.ú. Křenovice u Slavkova
13. Využití prostor bývalé pošty – dopis p. D. Šlahory – zastupitele obce
14. Projednání návrhu na stanovení pověřence na kontrolu obecních zaměstnanců
15. Různé, úkoly, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje doplněný program zasedání, zapisovatelkou je p. Blanka Jiráčková, ověřovateli p.
Jaroslav Horáček a paní Lucie Janíčková.

Hlasování :
2

14 – 0 – 0, schváleno

Prezentace odpadového systému MOJE ODPADKY

Na dnešním jednání ZO měl zástupce příslušné firmy prezentovat systém odpadového hospodářství MOJE
ODOPADKY. Bohužel prezentující onemocněl – prezentace odpadového systému se tedy překládá na jednání
ZO č. 4/2019 – na středu 24.4.2019
Usnesení 2 :
ZO bere na vědomí odložení projednání tohoto bodu na jednání ZO 4/2019.

Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí

3
Schválení smlouvy o budoucí smlouvě na věcné břemeno – přípojka NN v ulici
Ostudy
Starosta ZO seznámil se smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení věc. břemene – přípojka NN kabel Hájek, na
ulici Ostudy,
Usnesení 3
ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě na věcné břemeno – přípojka NN kabel Hájek na ulici Ostudy
v předloženém znění

Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno
4 Volba zástupce na valnou hromadu VaK Vyškov
Společnost VaK Vyškov žádá o zvolení zástupce za naši obec a udělení mu plné moci k jednání na valné
hromadě společnosti VaK Vyškov. Zástupcem za obec Šaratice je navržen starosta – pan Karel Kalouda.
Usnesení 4
ZO pověřuje starostu obce pana Karla Kaloudu k zastupování obce Šaratice na valné hromadě
společnosti VaK Vyškov konané dne 30.5.2019.

Hlasování: 14 - 0 – 0, schváleno
5 Schválení žádosti o spolupráci s Krajský ředitelstvím Policie ČR
Starosta seznámil ZO s písemnou žádostí KŘ Policie ČR - odbor Vyškov o spolupráci při nahlašování událostí
s extrémistickou tématikou ( různé koncerty, demonstrace a jiné i nenahlášené akce) konané v rámci katastru
obce.
Usnesení 5
ZO bere na vědomí žádost KŘ Policie ČR – odboru Vyškov o spolupráci

Hlasování: nehlasováno, vzato na vědomí
6 Schválení pořízení a umístění radaru (Malá Amerika)
Z podnětu zastupitele pana Richarda Přerovského je projednáváno umístění radaru o měření rychlosti při vjezdu
do obce na ulici Malá Amerika. Nabídka radarů na trhu je široká – různé typy, některé dokáží i přečíst SPZ
projíždějícího auta, ukáží kromě rychlosti i nápis zpomal atd., radar lze pořídit v různých cenových relacích. Lze
pořídit i takový radar, který lze dle potřeby umístit na jiné místo v obci. Prozatím se jako ideální místo pro
umístění radaru jeví právě vjezd do obce na Malé Americe, kde se nachází budova mateřské školy. Z následné
diskuse vyplynulo
Usnesení 6
ZO pověřuje starostu obce oslovením firem nabízejících radary na měření rychlosti a zpracováním jejich
nabídek, cenovým limit pro pořízení radaru je 60.000,- Kč. Na dalším jednání ZO bude již vybráno
z konkrétní nabídky

Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno
7 Opětovné projednání příspěvku na benefiční koncert
Na předchozích jednání ZO Šaratice bylo diskutováno o poskytnutí příspěvku na benefiční koncert chrámového
sboru Rastislav, koncert má proběhnout v místním kostele. Vystoupení sboru vyjde na 15.000,- Kč. Dle
informace zastupitelky p. H. Rozkopalové je nyní možné požádat MAS Slavkovské bojiště o dotaci na pořádání
této akce – výše dotace však činí maximálně 10.000,- Kč. Koncert v kostele by pořádala a o tuto dotaci by žádala
Římskokatolická farnost Šaratice. Výtěžek z dobrovolného vstupného z koncertu by šel na konto NADAČNÍHO
FONDU KRTEK – čili pro děti. Je však nutné zajistit zbývajících 5.000,- Kč, aby se mohl koncert uskutečnit.
Paní Rozkopalová osloví s žádostí o příspěvek i okolní obce – o úhradu těch 5.000,- se tedy může podělil více
obcí v rámci naší farnosti.
Usnesení 7
ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši maximálně 5.000,- Kč na pořádání benefičního
koncertu chrámového sboru Rastislav v kostele sv. Mikuláše v Šaraticích.

Hlasování: 13 – 0 – 1, schváleno (zdržel se J. Horáček)

8 Schválení podání žádosti o dotaci na nový DA pro JSDH
Starosta a zástupci SDH informují ZO o možnosti požádat o dotaci na nový dopravní automobil pro JSDH
Šaratice – o tomto bylo krátce diskutováno i na předchozím ZO. Žádost o dotaci je nutné podat v letošním roce,
ke koupi automobilu by došlo až v roce 2020. Výše státní dotace z MV ČR by činila cca 450.000,- Kč, dále je
možné získat dotaci z JMK ve výši 300.000,- Kč Nový DA lze pořídit za cenu asi 850.000,- Kč - to znamená,
že obec by v rozpočtu na další rok vyčlenila pro tento účel částku do 200.000,- Kč.
Dále se nabízí možnost, že MAS Slavkovské bojiště by za částku 5.000,- Kč zpracovala a podala žádost o dotaci
na nový DA pro JSDH Šaratice.
Stávající starý DA SDH by se prodal či jej jako majetek obce lze využít i jinak.
Usnesení 8
ZO schvaluje podání žádosti na nový dopravní automobil pro JSDH Šaratice a pověřuje starostu
k podpisu této žádosti, zároveň ZO Šaratice na sebe bere závazek, že v rozpočtu na příští rok bude
vyčleněno 200.000,- Kč na pořízení DA JSDH. ZO současně schvaluje, že žádost o tuto dotaci za úplatu
zpracuje MAS Slavkovské bojiště.

Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno
9 Schválení rozpočtového opatření č. 2/2019
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č. 2/2019.
Usnesení 9
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 ve znění předneseném starostou obce.

Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno
10 Projednání podnětu pro příští změnu územního plánu
Obci byl doručen podnět pana Pavla Válka na budoucí změnu územního plánu. Pan Válek žádá o vyčlenění cca
600 m2 v lokalitě Milešovického potoka jako stavební pozemky. Jedná se o pozemky v jeho vlastnictví. Hodlá do
budoucna v této lokalitě vybudovat farmu na chov hospodářských zvířat a s tím je spojené i vybudování
příslušného zázemí – budov. Zhruba před 10 lety od obce pan Válek v této lokalitě kupoval také 2 pozemky – ale
nejedná se o ty, u kterých dnes žádá o změnu úz. plánu na zastavitelné území.
Následuje diskuze členů ZO, kdy je upozorňováno zejména na:
- bezprostřední sousedství průmyslové zóny a tudíž velká hlučnost, prašnost
- případné zbudování farmy a chov hospodářských zvířat může obtěžovat okolní již realizovanou
výstavbu rodinných domů
- pozemky v této lokalitě byly panu Válkovi prodány za účelem plochy pro zeleň, rekreační a sportovní
aktivity, za účelem využití k zemědělství
Z diskuse vzešlo
Usnesení 10
ZO je proti jakékoliv změně územního plánu v této lokalitě u Milešovického potoka.

Hlasování: 9 – 3 – 2, schváleno
(proti: K. Kalouda, M. Silnica, L. Janíčková, zdrželi se: D. Pitrová, H. Rozkopalová)

11 Rozmístění laviček po obci – schválení počtu a umístění
Opakovaně projednáváno umístění nových laviček na vytipovaných místech v obci. Starosta také sděluje, že
staré lavičky se podařilo obecním zaměstnancům opravit a budou umístěny na místním hřbitově.
Paní H. Rozkopalová informuje, že v sousedních Hruškách je zámečník schopen zhotovit konstrukci cca za
700,- Kč + osazení latěmi – lavička by vyšla asi na 1600,- Kč včetně DPH. ZO se následně dohodlo na
Usnesení 11
ZO schvaluje pořízení 5 ks laviček s minimální šířkou 150 cm za cenu do 2000,- Kč za kus. Dále se
k lavičkám pořídí i odpadkový koš. Lavičky budou umístěny ve vytipovaných lokalitách.

Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno
12 Souhlas se zahájením pozemkových úprav v k.ú. Křenovice u Slavkova

Starosta obce informoval ZO, že obec Šaratice vlastní v k.ú. obce Křenovice pozemek – a nyní obec Křenovice
má zájem zahájit komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křenovice.
Usnesení 12
ZO Šaratice jako majitel pozemku souhlasí s tím, aby předmětný pozemek v k.ú. Křenovice byl zahrnut
do komplexních pozemkových úprav a pověřuje starostu dalšími potřebnými kroky.

Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno

13 Využití prostor bývalé pošty – dopis p. D. Šlahory – zastupitele obce
Starosta informuje, že do kanceláře OÚ Šaratice byl dne 26.3.2019 doručen doporučený dopis člena ZO p. D.
Šlahory, kdy žádá o zařazení na program jednání dnešního ZO – v dopise žádá o výstavbu bytů pro lékaře na
pozemku bývalé pošty- dopis pana Šlahory veřejně přečten.
Budovou bývalé pošty se ZO zabývá opět opakovaně.
Z následné diskuze vyplynulo:
- lze žádat o státní dotaci na obecní byty ve výši maximálně 500. 000,- Kč na jeden byt – ale s nejistým
výsledkem, dále příští rok tento dotační titul nemusí být vůbec otevřený
- pokud jsou dotace vyhlašovány, tak většinou na opravu obecního majetku
- v okolních obcí (Křenovice, Otnice) budovali či vyčlenili byty pro lékaře – ale byty jsou nakonec
využívány běžnými nájemci – ze strany lékařů nebyl zájem
- je možné využít dotace MAS např. na klubovny, knihovny apod. – i takto by se daly prostory bývalé
pošty využít
ZO se následně opakovaně shodlo, že na budově bývalé pošty v Šaraticích budou pro letošní rok provedeny jen
ty nejnutnější úpravy.
Usnesení 13
ZO schvaluje pro letošní rok provedení základní úprav a „zakonzervování“ budovy bývalé pošty
v Šaraticích.

Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno
14 Projednání návrhu na stanovení pověřence na kontrolu obecních zaměstnanců
Člen ZO pan Roman Konečný na základě podnětu občanů navrhl ustanovit jednoho ze zastupitelů – konkrétně
pana Dalibora Šlahoru tzv. pověřencem obce na kontrolu činnosti obecních zaměstnanců – text pověření je
přílohou č. 1 k zápisu ze ZO č. 3/2019. Pan Dalibor Šlahora by toto zmocnění přijal, a to bez nároku na
jakoukoliv odměnu.
Usnesení 14
ZO pověřuje pana Dalibora Šlahoru (člena ZO) kontrolou činností obecních zaměstnanců při výkonu
jejich pracovních povinností.

Hlasování: 11 – 0 – 3, schváleno
(zdržel se D. Šlahora, J. Drabálek, J. Horáček)
15. Různé, úkoly, závěr
Starosta informuje, že je nutné vzít na vědomí, že proběhla inventarizace majetku a závazků obce Šaratice za rok
2018.
Usnesení 15
ZO bere na vědomí výsledky inventarizace majetku a závazků obce Šaratice za rok 2018.

Hlasování: nehlasováno, vzato na vědomí
Dále projednáváno bez hlasování v rámci bodu č. 15:
- Starosta informuje ZO, že včera , tj. 26.3.2019 proběhlo ve spolupráci JMK, HZS JMK a společností
E.on cvičení na simulaci výpadku elektřiny. Z E.on byla zástupci obce odeslána cvičná SMS, na
kterou bylo obcí následně odpovězeno.

-

-

-

Informace k lovu holubů v Šaraticích – MěÚ Slavkov u Brna bylo pro obec Šaratice vydáno
rozhodnutí, který se povoluje lov holubů, a to do konce měsíce března 2019. Lovem holubů je pověřen
Myslivecký spolek Voda Šaratice. Starosta informuje, že ač MS Voda Šaratice dříve lov holubů pro
obec přislíbil, na poslední schůzi o uplynulém víkendu se MS Voda Šaratice dohodnul, že holuby lovit
nebude. Při pohledu na střechu kostela a budovy školy, lze konstatovat, že hejno holubů se zřejmě i
s příznivějším jarním počasím podstatně zmenšilo. Pokud to bude nutné, může obec na podzim a zimu
problém s holuby opět řešit. Člen ZO p. Libor Dosoudil, tedy navrhuje, aby ve spolupráci
s provozními zaměstnanci místní základní školy byl ze strany obce zajištěn častější úklid v okolí školní
budovy a zastávek BUS – holubi se zde stále nachází.
L. Dostálová + J. Přerovský – dotazy k možnosti ořezů túji soukromých vlastníků – u Válkového
v zatáčce u hřbitova a u Krejzlového naproti školy – túje podstatně zasahují do komunikací a chodníků
– starostou obce přislíbeno, že vlastníky osloví s nutností ořezu.
H. Rozkopalová – dotaz, jak pokračuje projekt na novou MŠ. Starosta a místostarosta informují, že
Rada obce rozhodla o vypracování druhé konkurenční studie.

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 3/2019 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 21:34 hod.

Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 04.04.2019, zápis má 5 stran
Zapsala : Blanka Jiráčková

…………………………………

Ověřil:

Jaroslav Horáček

…………………………………

Lucie Janíčková

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

