ZÁPIS č. 10/2018
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 19.12.2018
Přítomní:

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

1 Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele, ověřovatelů
Starosta Karel Kalouda zahájil zasedání, přivítal všechny přítomné; konstatoval, že je přítomno 11 členů
zastupitelstva a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen Marek Silnica, ověřovateli zápisu pan
Libor Dosoudil a pan František Holoubek. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 8/2018
3. Schválení změny pro odměňování neuvolněných zastupitelů v návaznosti na nové
nařízení vlády s platností od 1. 1. 2019
4. Projektová dokumentace protipovodňová opatření
5. Schválení smlouvy s Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově (5.000,- Kč na doplnění
knižního fondu)
6. Schválení bezúplatného převodu nového vybavení školní kuchyně do majetku ZŠ a
MŠ Šaratice
7. Schválení plánu investičních a neinvestiční akcí pro rok 2019
8. Schválení smlouvy s firmou Respono s platností od 1. 1. 2019
9. Schválení změny zkráceného na plný pracovní úvazek pro paní Blanku Jiráčkovou
(administrativa, pokladna, matrika)
10. Schválení smluv na dotace z rozpočtu obce pro rok 2019
11. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Šaratice na rok 2020-2021
12. Schválení rozpočtu obce Šaratice na rok 2019 v paragrafovém členění.
13. Schválení příspěvku na financování systému IDS JmK
14. Schválení plánu zasedání RO a ZO v roce 2019 – jednací den středa
15. Schválení plánu činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2019
16. Pokyny k inventurám prováděným k 31. 12. 2018
17. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 53/1 – Ing. Pavel a
Vladimíra Jedličkovi
18. Schválení nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 504
19. Projednání návrhu na doplnění zábradlí kolem chodníku podél hlavní silnice od
Hrušek – úsek před zatáčkou Nová ulice
20. Různé, úkoly, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje program dle pozvánky zastupitelstva, zapisovatel pan Marek Silnica a ověřovateli
zápisu pan Libor Dosoudil a František Holoubek.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno.

2

Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 8/2018

Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č.8/2018, kde popsal všechny položky a zároveň komunikoval i
stav rezervy.
Následně přijalo ZO
Usnesení 2 : ZO Šaratice schvaluje rozpočtové opatření č.8/2018

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

3 Schválení změny pro odměňování neuvolněných zastupitelů v návaznosti
na nové nařízení vlády s platností od 1. 1. 2019
Starosta přednesl ZO informaci o možnosti zvýšení odměňování u státních příslušníků o 7%.
Rovněž také popsal, že tato možnost změny je spojena s růstem mezd a i inflace.
Zároveň vyzval zastupitele k debatě, případně návrhům.
Pan Richard Přerovský navrhnul ponechat ohodnocení ve stejné výši, aby se uspořilo a bylo tak více prostředků
na nové projekty.
Následně přijalo ZO
Usnesení 3:
ZO Šaratice schvaluje návrh ponechat ohodnocení neuvolněných zastupitelů ve stejné výši jako doposud.

Hlasování : 9 – 0 – 2,(Jaroslav Horáček, Karel Kalouda) schváleno

4 Projektová dokumentace protipovodňová opatření
Starosta seznámil ZO s návrhem, že dříve pořízený projekt na protipovodňová opatření budeme brát v účetnictví
jako zmařenou investici, protože v dohledné době ho nebude moci obec realizovat a nejedná se tedy v tom
pravém slova smyslu o rozpracovaný projekt.
Následně přijalo ZO
Usnesení 4:
ZO schvaluje návrh starosty obce, že dříve pořízený projekt na protipovodňová opatření budeme brát
v účetnictví jako zmařenou investici.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schválen

5 Schválení smlouvy s Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově (5.000,- Kč
na doplnění knižního fondu)
Starosta seznámil ZO s možností doplnit knižní fond v místní knihovně knihami za zvýhodněnou cenu.
Následně přijalo ZO
Usnesení 5:
ZO Šaratice schvaluje smlouvu s Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově pro možné doplnění knižního
fondu v cenové výši do 5.000,-Kč

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

6 Schválení bezúplatného převodu nového vybavení školní kuchyně do
majetku ZŠ a MŠ Šaratice.
Starosta seznámil ZO s problematikou řešení nového vybavení.
Obec jako zřizovatel a majitel budovy převede do majetku školy i nové vybavení školní kuchyně.
Důvod je zejména pro obec v rámci inventarizace a oprav.
Do evidence zatím nebude převeden nový konvektomat, jelikož ho zatím nelze z důvodu nedostatečného příkonu
ZŠ spustit do provozu.
Následně přijalo ZO
Usnesení 6:
ZO schvaluje bezúplatný převod nového vybavení školní kuchyně do majetku ZŠ a MŠ Šaratice.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

7 Schválení plánu investičních a neinvestiční akcí pro rok 2019
Starosta seznámil ZO s investičními náměty, které jsou reálné pro získání dotací a které naopak ne.
Rovněž popsal vše, co je nutné mít k podání dotace a rovněž navrhnul, aby se prošly všechny investiční náměty,
které jsou rozpracovány.
1) Obnova chodníků podél komunikací
- Dotace bude cca duben/květen
- Rozpočet cca 12 mil. s případnou možnou dotací cca 70%
2) Nadstavba ZŠ Šaratice
- Zde je získaná dotace a obec schválí zadávací dokumentaci pro výběrové řízení do
20.1.2019
- Výběrové řízení bude reálné ukončené do cca konce dubna 2019.
3) Přístavba tělocvičny
- Komunikace s dotčenými orgány a teď je momentální v řešení získání stavebního
povolení
- Zde se teď objevila teoretická možnost dotace z MMR. S tím, že tato dotace je spíše
využívána více u ZŠ. Cca 3mil.
4) Zadání projektu pro řešení MŠ Šaratice v lokalitě Slunná.
- Starosta informoval zastupitelstvo se stěžejními body pro procesní postup řešení
- Tzn. plán s výběrovým řízením na projektanta na dokumentaci pro stavební povolení,
dále sledovat dotační možnosti
5) Další možné body jako:
- Řešení osvětlení na hřbitově
- Oprava hlavních komunikací na hřbitově
Následně přijalo ZO
Usnesení 6:
ZO schvaluje řešení postupných plánů přednesené starostou obce.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

8 Schválení smlouvy s firmou Respono s platností od 1. 1. 2019
Starosta seznámil ZO s problematikou, že se zdražují poplatky o 9% a to je v součtu cca 100.000Kč /rok.
Starosta obce následně navrhnul:
a) Smlouvu pro zajištění nakládání s odpadem podepsat
b) Zdražení vykrýt z obecních financí a poplatkovou strukturu pro občany zatím neupravovat.
Následně přijalo ZO
Usnesení 8a:
ZO schvaluje smlouvu pro zajištění nakládání s odpadem a rovněž pověřuje starostu obce k podpisu této
smlouvy.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

Usnesení 8b:
ZO schvaluje zvýšení nákladů na likvidaci odpadu vykrýt v režii obce a tím zanechat poplatkovou
strukturu ve stávající výši.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

9 Schválení změny zkráceného na plný pracovní úvazek pro paní Blanku
Jiráčkovou (administrativa, pokladna, matrika)
Starosta seznámil ZO s návrhem plného úvazku pro pani Blanku Jiráčkovou.
Rovněž popsal neustálé zvyšování agendy a tím i potřeby zvýšení úvazku ze 36 hod/týdně na plný úvazek.
Následně přijalo ZO
Usnesení 9:
ZO schvaluje změnu pracovního úvazku na plný pracovní úvazek pro pani Blanku Jiráčkovou.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

10 Schválení smluv na dotace z rozpočtu obce pro rok 2019
Starosta seznámil ZO se smlouvami na dotaci z obecního rozpočtu:
- a) Myslivecké spolek Voda Šaratice, z.s: 30.000Kč
- b) žádost farnosti 200.000Kč – (na podporu stabilizace budovy kostela – mikropilotáží
+opásání ocelovými lany – rozpočet cca 450.000Kč)
Zároveň farnost požádala o podporu obec Hostěrádky – Rešov a Zbýšov
- c) TJ Šaratice 100.000Kč ( pro pokrytí provozu a elektřiny)
- d) Včelaři 5.000Kč
Následně přijalo ZO
Usnesení 10a:
ZO schvaluje smlouvu o dotaci z rozpočtu obce pro rok 2019 pro MS Voda Šaratice, z.s. ve výši 30.000,Kč.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 10b:
ZO schvaluje smlouvu o dotaci z rozpočtu obce pro rok 2019 pro Římskokatolickou farnost Šaratice
v maximální výši 100.000,- Kč.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 10c:
ZO schvaluje smlouvu o dotaci z rozpočtu obce pro rok 2019 pro TJ Šaratice, z.s. ve výši 100.000,- Kč.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 10d:
ZO schvaluje smlouvu o dotaci z rozpočtu obce pro rok 2019 pro Český svaz včelařům , z.s., Základní
organizaci Šaratice ve výši 5.000,- Kč.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

11 Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Šaratice na rok 20202021
Starosta seznámil ZO se střednědobým výhledem rozpočtu obce na rok 2020-2021.
Je to zejména důležité z důvodu splácení úvěru a řešení jeho splátek.
Následně přijalo ZO
Usnesení 11:
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Šaratice na rok 2020 - 2021.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

12 Schválení rozpočtu obce Šaratice na rok 2019 v paragrafovém členění.
Starosta seznámil ZO popsal rozpočet obce na rok 2019 v paragrafovém členění.
Ludmila Dostálová - vznesla dotaz na položky Kanalizace a ČOV .
Starosta obce reagoval, že jsou položky se záměrem opravy původní dešťové kanalizace v místech, kde bude
nezbytně nutné.
Starosta rovněž popsal jednotlivé další dílčí části rozpočtu.
Následně přijalo ZO
Usnesení 12:
ZO schvaluje rozpočet obce Šaratice na rok 2019 v paragrafovém členění bez výhrad.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

13 Schválení příspěvku na financování systému IDS JmK
Starosta seznámil ZO se situaci zavedeného fungování v rámci systému ODS JmK , kde je příspěvek ve výši
50Kč / občan / rok = 52.000Kč/rok
Následně přijalo ZO
Usnesení 13:
ZO schvaluje příspěvek na financování systému IDS JmK.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

14 Schválení plánu zasedání RO a ZO v roce 2019 – jednací den středa
Starosta seznámil ZO s plány zasedání RO a ZO v roce 2019 a zároveň navrhnul jako jednací den středu.
Následně přijalo ZO
Usnesení 14:
ZO schvaluje plán zasedání RO a ZO v roce 2019 a jednacím dnem středu.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

15 Schválení plánu činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2019
Starosta seznámil ZO s plány činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2019, kde pravidelná činnost je:
1 x měs. finanční výbor a kontrolní výbor minimálně 1 x kvartálně.

Následně přijalo ZO
Usnesení 15:
ZO schvaluje navržený plán činností finančního a kontrolního výboru.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

16 Pokyny k inventurám prováděným k 31. 12. 2018
Starosta seznámil ZO s nutností provedení řádných inventur k 31.12.2018, oznámil složení hlavní inventarizační
komise, složení dílčích inventarizačních komisi a rozpis ostatních činností spojených s provedením inventur.
ZO bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

17 Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 53/1 –
Ing. Pavel a Vladimíra Jedličkovi
Starosta seznámil ZO s potřebou doplnění ke stavebnímu povolení o smlouvu na zřízení věcného břemene na
pozemku p.č.53/1 – stavebník má v souladu se stavebním povolením a smlouvou o budoucí smlouvě na věcné
břemeno nájezd k RD.
Následně přijalo ZO
Usnesení 17:
ZO schvaluje smlouvu na věcné břemeno na pozemku 53/1 na vjezd k novostavbě RD Ing. Pavla Jedličky
a Vladimíry Jedličkové.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

18 Schválení nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 504
Starosta seznámil ZO popsal situaci v rámci jednání nájmu na pozemek p.č.504, kde výsledek jednání je
momentálně bez výstupu, jelikož majitelka se musí rozmyslet..
Následně přijalo ZO
Usnesení 18:
ZO bere na vědomí.

Hlasování : nehlasováno

19 Projednání návrhu na doplnění zábradlí kolem chodníku podél hlavní
silnice od Hrušek – úsek před zatáčkou Nová ulice
Starosta seznámil ZO s podnětem pro opatření zábradlí kolem chodníku podél hlavní silnice od Hrušek – úsek
před zatáčkou do Nové ulice.
Popsal situaci, že tam děti chodí do školy a je to životu nebezpečné.
SO vše zjišťoval a zábradlí je nereálné, aby bylo možné jej vybudovat.
Následně přijalo ZO
Usnesení 19:
ZO bere na vědomí a pověřuje starostu obce pro zjištění více informací.

Hlasování : nehlasováno

20 Různé, úkoly, závěr
20a) Starosta seznámil ZO s možným opětovným podáním žádosti na dotaci dětského hřiště pro možnou lanovou
dráhu a lanovou pyramidu.
Následně přijalo ZO
Usnesení 20a:
ZO Šaratice schvaluje podání žádosti o dotaci na rozšíření dětského hřiště.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

b)zastupitelka pani Rozkopalová Hana:
Prosím o info o topení v knihovně.
Starosta informoval, že momentálně se vytápí el přímotopy, je možné vybudovat i svůj vlastní plynový kotel a
ústřední topení, což by bylo ale velice nákladné a z pohledu obce nerentabilní, protože se jedná o prostory
pronajímané na dobu určitou a ze strany ŘKF se neuvažuje o jejím prodlužování.
Odchod zastupitele Dalibora Šlahory ve 20:30
c)Zastupitel pan Jaroslav Horáček – lavičky v obci
Starosta pověřil členy ZO úkolem, aby si každý udělal průzkum pro umístění laviček v obci, aby na dalším
zasedání ZO se k tomu mohl zodpovědněji každý vyjádřit .
d)Zastupitel pan Libor Dosoudil - dotaz na Toitoi na hřbitově – např. aspoň v období dušiček – bude řešeno
později, starosta zatím shromáždí bližší informace a ekonomickou stránku věci.
Dotazy:
Zastupitel pan Richard Přerovský
Je možné zvýšit tlak u sprch ve sportovní hale?
Zastupitel pan Jaroslav Horáček – pamětní deska u lípy?
SO reagoval, aby členové ZO poslali návrhy řešení.
Zastupitelka paní Ludmila Dostálová - co popřemýšlet o příspěvku pro novorozence??? – zastupitelé nechali
rozhodnutí na některé příští jednání.
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 19.12.2018, ukončeno 20:55, zápis má 7 strany

Zapsal : Ing. Marek Silnica

…………………………………

Ověřil:

František Holoubek

…………………………………

Dosoudil Libor

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

