ZÁPIS č. 6/2018
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 29.8.2018
Přítomní:

Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Silnica Marek, Holoubek František, Pitrová Dana, Drabálek
Josef, Koutný Tomáš, Janíčková Lucie, Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Švehla Jindřich
Nepřítomen:
Konečný Roman, Šlahora Dalibor, Milan Schuster, Málek Miroslav
Zapisovatel :
Marek Silnica
Ověřovatel zápisu: Dosoudil Libor 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 11 z celkového
počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen Marek Silnica, ověřovateli zápisu
pan Dosoudil Libor a pan Drabálek Josef. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Finanční podpora domácí zdravotní služby.
3. Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu
4. Schválení plánu rozvoje sportu dle zákona č. 230/2016
5. Projednání a schválení kupních smluv na části pozemků pod chodníky v Ulici Nová
6. Projednání žádosti na opravu havarijního stavu dešťové kanalizace v části ulice
Malá Amerika
7. Řešení způsobu podpory na stočné pro rodiny s více dětmi
8. Různé, úkoly, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje doplněný program zastupitelstva o bod č.7, zapisovatel pan Marek Silnica a
ověřovateli zápisu pan Dosoudil Libor a pan Drabálek Josef.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

2

Finanční podpora domácí zdravotní služby

Starosta seznámil ZO popsal řešení služby domácí zdr. služby a doplnil, že tuto službu každoročně podporujeme
pro tři spoluobčany částkou 5.000 Kč. Dnes se jedná již o 7 spoluobčanů, proto navrhnul částku pro podporu ve
výši 10.000Kč.
Následně přijalo ZO
Usnesení 2 : ZO Šaratice schvaluje návrh starosty a to finanční podporu domácí zdravotní služby
10.000 Kč a pověřuje ho k uzavření smlouvy se společností Charita Hodonín .

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

3 Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu
Starosta přednesl ZO informaci o nabití platnosti územního plánu po změně č.1.
Zároveň přednesl žádost od pana Michala Poláška o úpravu územního plánu, aby jeho pozemek, přes který vede
z části hranice územního plánu byla srovnána – tzv. začištěna.
Zároveň SO přednesl znění smlouvy o dílo pro řešení zástavbové studie pro změnu v územním plánu Z 101.
Následně přijalo ZO
Usnesení 3a:
ZO Šaratice schvaluje řešení tzv. začištění územní čáry ( územního plánu )

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 3B:
ZO Šaratice schvaluje návrh smlouvy na projekční práce - zástavbová studie pro území specifikované ve
změně č.1 územního plánu Z101, ve sjednané ceně 47.000 Kč za kompletní dokumentaci.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

4 Schválení plánu rozvoje sportu dle zákona č. 230/2016
Starosta seznámil ZO s nutností schválení a návrhem plánu rozvoje sportu dle zákona č. 230/2016, aby mohla
v budoucnu obec žádat o dotace na tyto aktivity.
Dotaz p. Přerovský: Co vše se bude podporovat?
Starosta obce reagoval, že podporu může získat každá sportovní aktivita, která je popsána v prezentovaném
plánu rozvoje sportu.
Následně přijalo ZO
Usnesení 4:
ZO Šaratice schvaluje plán rozvoje sportu dle zákona č.230/2016.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

5 Projednání a schválení kupních smluv na části pozemků pod chodníky
v Ulici Nová.
Starosta seznámil ZO s žádostí od občanů bydlící na Ulici Nová a s návrhy kupních smluv s jednotlivými
majiteli. Předmětem žádosti byla snaha o narovnání majetkových vztahů k pozemkům pod chodníky v této ulici.
Starosta rovněž přednesl o koho se přesně jedná a kolik m2 bude odkoupeno.
Následně přijalo ZO
Usnesení 5:
ZO Šaratice schvaluje návrhy kupních smluv s jednotlivými dotčenými majiteli na části pozemků pod
chodníky v Ulici Nová.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

6 Projednání žádosti na opravu havarijního stavu dešťové kanalizace
v části ulice Malá Amerika
Starosta seznámil ZO s žádostí na opravu havarijního stavu dešťové kanalizace v části ulice Malá Amerika.
Popsal také situaci s vodovodními jímkami, které jsou plné blátivé vody a tím vznikají prakticky pouze dvě
alternativy:
a)
Provedení sondáže.
b)
Obnažení daných míst a provést revitalizaci

p. Koutný navrhnul nejdříve průzkum dotčeného kanalizačního potrubí.
Následně přijalo ZO
Usnesení 6:
ZO schvaluje provedení průzkumu řádu speciální kamerou k tomu určenou. ZO pověřuje starostu obce
vybrat firmu, která provede monitoring a následně bude možné stanovit snadněji způsob opravy tohoto
stavu.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

7 Řešení způsobu podpory na stočné pro rodiny s více dětmi
Starosta seznámil ZO s podporou rodin se 3 a více dětmi formou příspěvku na stočné. Popsal podmínky, za
kterých bude žádosti o příspěvek vyhověno:
- rodina s trvalým pobytem v Šaraticích může požádat o 100% příspěvek na 3. a další
děti do 15 let věku vždy 1x ročně (tedy za 2 účtovací období stočného), a to nejpozději
do 15.12. příslušného kalendářního roku
- v žádosti, (formulář bude zveřejněn na webových stránkách obce Šaratice) bude mimo
jiné také nutné uvést jména, příjmení a data narození všech dětí rodiny
- k žádosti je třeba přiložit faktury za stočné a doklady o zaplacení stočného za daný
kalendářní rok
Každý žadatel musí podat žádost o podporu s konkrétním odůvodněním.
Celkově se aktuálně jedná o dotaci pro 12 rodin – tj. zhruba 16 dětí.
Nutné tedy dodržet pravidlo, že se může žádat na každé 3. a další dítě z jedné domácnosti. Započítávají se jen
děti mladší 15 roků vč. těch, které dosáhnou tohoto věku kdykoliv do konce příslušného kalendářního roku a
současně musí mít trvalý pobyt v naší obci.
Každou žádost bude projednávat a schvalovat rada obce.
Dotaz pana Přerovského: Je tato dotace plošně řešena?
SO reagoval, že podpora je řešena plošně v rámci naší obce při splnění výše uvedených podmínek.
Následně přijalo ZO
Usnesení 7:
ZO schvaluje způsob pro podporu stočného s nutností každoročně opakované žádosti podle výše
uvedených pravidel.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
V 19.57 hod. odchod Lucie Janíčková.

8

Různé, úkoly, závěr

Starosta seznámil ZO s informací ohledně firmy Eko – Kom, a.s. a výsledkem čtvrtletního množství
v komoditách. Díky tomu jsme získali 26.808 Kč.
p.Dosoudil – oprava cest
– SO reagoval, že během 14 dnů realizační firma přijede opravit nedodělky ze sjednaných prací, tj.
3. – 9.9.2018.
p.Koutný

– řešení přístavby k tělocvičně
– SO reagoval, že je v projekčním řešení jedna z posledních záležitostí a to jsou požární vlivy na

celý objekt
p.Koutný

– řešení posunu vrat pro možné situační rozdělení kapacit umístění kontejneru vedle obecního
úřadu

SO navrhnul, že můžeme provést řešení v rámci kompetence RO Šaratic.

Následně přijalo ZO
Usnesení 8:
ZO schvaluje převedení kompetencí na RO za účelem rozhodnutí posunu sběrného místa vedle obecního
úřadu.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 6/2018 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 20:35 hod.

Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 29.8.2018, zápis má 4 strany

Zapsal : Ing. Marek Silnica

…………………………………

Ověřil:

Libor Dosoudil

…………………………………

Josef Drabálek

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

