ZÁPIS č. 7/2018
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 19.9.2018
Přítomní:

Kalouda Karel, Silnica Marek, Horáček Jaroslav, Holoubek František, Pitrová Dana, Drabálek
Josef, Koutný Tomáš, Janíčková Lucie, Dostálová Ludmila, Švehla Jindřich
Konečný Roman, Šlahora Dalibor, Milan Schuster, Málek Miroslav
Nepřítomen:
Dosoudil Libor – příchod 19:10
Zapisovatel :
Marek Silnica
Ověřovatel zápisu: Holoubek František, Švehla Jindřich
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 14 z celkového
počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen Marek Silnica, ověřovateli zápisu
pan František Holoubek a pan Jindřich Švehla. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu
3. Informace o zjištění ve věci havarijního stavu dešťové kanalizace v části ulice Malá
Amerika.
4. Schválení návrhu hodnotící komise na vítěze veřejné zakázky malého rozsahu
„Přístavba hasičky SDH Šaratice“
5. Schválení smlouvy s vítězem veřejné zakázky malého rozsahu „Přístavba hasičky
SDH Šaratice“
6. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6/2018
7. Různé, úkoly, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje program dle pozvánky zastupitelstva, zapisovatel pan Marek Silnica a ověřovateli
zápisu pan František Holoubek a pan Jindřich Švehla.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno.
Příchod pana Libora Dosoudila 19:10.

2

Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu

Starosta seznámil ZO informoval, že na obec byly přijaty dva podněty k projednání změny územního plánu.
Rovněž podotknul, že je více než pravděpodobné, že dokud nebude využita stávající oblast pro zastavitelnost,
tak rozšíření územního plánu nebude realizovatelné.
a) 1. podnět byl podán od p. Palečka, p. Koukoly a p. Holánové na pozemky p.č.666/1, 802/1 a 803/1
b) 2. podnět od pana Pavla Válka, který na pozemcích parc.č. 3425, 3424 a 3423 by chtěl vyčlenit 400m2
pro výstavbu
Miroslav Málek podotknul, že pozemky zmiňované panem Válkem byly odkoupeny za účelem louky a možnosti
vybudování výběhu pro koně.
Následně přijalo ZO
Usnesení 2a : Protože pozemek je v souladu s plánovaným rozšířením území pro další bydlení, ZO
Šaratice schvaluje podnět č.1

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno

ZO Šaratice schvaluje podnět č.2b :

Hlasování : 2 – 11 – 2
(pro: Kalouda, Janíčková, zdržel se: Pitrová, Šlahora), neschváleno

3 Informace o zjištění ve věci havarijního stavu dešťové kanalizace v části
ulice Malá Amerika.
Tímto bodem se ZO zabývalo již na svém předchozím jednání na ZO č. 6/2018. Starosta konstatoval, že oslovil
firmu, která může provést sondáž kanalizace. Sondáž dosud provedena nebyla, firma se má však do naší obce
dostavit v nejbližších dnech.
Následně přijalo ZO
Usnesení 3:
ZO bere na vědomí informaci starostu k projednávanému bodu č. 3.

Hlasování: nehlasováno

4 Schválení návrhu hodnotící komise na vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu „Přístavba hasičky SDH Šaratice“
Starosta seznámil ZO s průběhem a výsledkem veřejné zakázky pro přístavbu hasičky.
Bylo osloveno 6 firem z toho reagovalo 5 a z toho vyšly 2 firmy se srovnatelnou cenou.
Proto hodnotící komise (rada obce) pověřila starostu, aby zjistil časovou flexibilitu těchto dvou firem.
V konečném posouzení tedy časově i finančně vyšla nejlépe nabídka od pana Jiřího Rozprýma z Újezdu u Brna.
Následně přijalo ZO
Usnesení 4:
ZO Šaratice schvaluje výběr hodnotící komise.

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno

5 Schválení smlouvy s vítězem veřejné zakázky malého rozsahu „Přístavba
hasičky SDH Šaratice“.
Starosta seznámil ZO se smlouvou o dílo s vítězem veřejné zakázky malého rozsahu „Přístavby hasičky SDH
Šaratice“ a zároveň popsal nastavení platebních podmínek.
a)
Po doručení materiálu na staveniště ve výši 200.000Kč
b)
Po dokončení díla bude vyúčtována zbylá část.
Následně přijalo ZO
Usnesení 5:
ZO Šaratice schvaluje smlouvu o dílo veřejné zakázky malého rozsahu „Přístavby hasičky SDH Šaratice“
s firmou pana Jiřího Rozprýma z Újezdu u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno

6 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6/2018
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č.6/2018 z důvodu získání dotace na volby a z důvodu změny
příspěvku od ostatních obcí v rámci spádovosti – příspěvek na žáka školy.
Následně přijalo ZO
Usnesení 6:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.6/2018.

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno

7 Různé, úkoly, závěr
a) Starosta seznámil ZO se skutečností, že ke konci roku skončí platnost smluv s dodavateli energií a že je tedy
nutné řešit výběru dodavatele plynu a elektřiny.
Následně přijalo ZO
Usnesení 7a:
ZO schvaluje pověření starosty provést patřičné kroky, aby byla možná soutěž o tyto energie
prostřednictvím osvědčené firmy Terra group.

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno
b) Starosta seznámil ZO s informací z RO Šaratice – forma podpory klubu Kometa – billboard a tím se zároveň
jako obec budeme v království KOMETY. Smlouva je uzavřena na další rok.
Následně přijalo ZO
Usnesení 7b:
ZO schvaluje uzavření smlouvy na členství obce v Království Komety

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno
c) Starosta informoval ZO o instalaci nového zařízení školní kuchyně, kde je dohodnut termín prací na podzimní
prázdniny
Následně přijalo ZO
Usnesení 7c:
ZO bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno
Dotazy na plánovanou přístavbu školy a stavbu nové školy na ulici Slunná
Starosta: plánovaná přístavba školy se jeví velmi nadějně , co se týká školky na ulici Slunné – studie
proveditelnosti je zpracována, nyní tedy můžeme objednat již vypracování projektové
dokumentace na stavební povolení. Z diskuse následně vyplynulo
Usnesení 7d:
ZO schvaluje zveřejnění výzvy na zpracování projektové dokumentace na novou MŠ na ulici Slunná

Hlasování: 15 – 0 – 0, schváleno
Další dotazy:
L. Dostálová, R. Konečný
Je možné, aby obecní pracovníci zastřihli keře v oblasti pomníku před
obecním úřadem + úprava keřů u JZD po opravě mostu přes Milešovský potok
Starosta: V rámci práce obecních zaměstnanců bude tento podnět zrealizován v křižovatce u JZD, zásah do keřů
u pomníku padlých Ve světové válce bude starosta konzultovat s nějakým zahradníkem a pak se rozhodne pro
vhodnou úpravu.

L. Dosoudil - Jaká situace je v rámci realizace dopravního značení v ulici Ostudy
Starosta: Z důvodu nutnosti projednání nově schváleného řešení je nezbytné čekat na opětovné vyjádření PČR.
Mimo to s blížící se zimou by bylo vhodnější umístění retardérů stejně realizovat až po zimě.
L.Dostálová, J. Přerovský – dotazy na opravu výtluků na místních komunikacích.
Starosta: něco je již opraveno, opět budeme pokračovat na jaře – přes zimu se určitě objeví i další výtluky.
T. Koutný – dotaz na situaci s knihovnou v budově fary.
Starosta obce informuje - s ŘKF Šaratice a novým p. farářem Severinem bylo jednáno. Knihovna bude v budově
fary ponechána dle platné smlouvy. Dále se možná bude realizovat výměna kotle na faře – ŘKF bude zřejmě
žádat o finanční podporu obce v této záležitosti – ostatně o tomto se již jednalo za předchozího p. faráře
Červenky. Nový pan farář se také nakloněn myšlence znovupořádání akcí na farní zahradě pro širší veřejnost.
L.Dostálová
dotaz v rámci procesu modernizace chodníků v obci.
Starosta: Momentálně se jedná o možnosti získání stavebního povolení, aby vše bylo připraveno pro podání
žádosti na dotaci. Vhodný dotační titul by měl být snad vypsán po novém roce.

Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 19.9.2018, ukončeno 20:10, zápis má 4 strany

Zapsal : Ing. Marek Silnica

…………………………………

Ověřil:

František Holoubek

…………………………………

Jindřich Švehla

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

