ZÁPIS č. 8/2018
z ustavujícího zasedání nově zvoleného

Zastupitelstva obce Šaratice
dne 30. října 2018
Přítomní:

Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František, Horáček Jaroslav,
Janíčková Lucie, Kalouda Karel, Konečný Roman , Málek Miroslav, Pitrová Dana, Přerovský
Richard, Rozkopalová Hana, Silnica Marek, Schuster Milan, Šlahora Dalibor

Nepřítomen: Zapisovatel : M. Silnica
Ověřovatel zápisu: L. Dostálová, L. Janíčková
Místo a čas konání: Obřadní síň OÚ Šaratice v 19.00 hod

A) Zahájení, schválení předsedajícího zasedání
Dosavadní starosta K. Kalouda zahájil zasedání, přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno 15
z celkového počtu 15 členů nově zvoleného ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zasedání bylo svoláno v souladu
se zákonem. Doporučil před dalším jednáním ustanovit předsedajícího zasedání. K. Kalouda navrhl, aby v řízení
zasedání pokračoval až do volby nového starosty nejstarší člen ZO, tj. pan Josef Drabálek. Pan Josef Drabálek
se této možnosti vzdal, naopak navrhnul, aby zasedání až do volby nového starosty řídil dosavadní starosta –
pan Karel Kalouda.
Karel Kalouda vyzval členy ZO k podání dalšího návrhu. Protože žádný nepadl, dal hlasovat o předsedajícím
Usnesení:
Nově zvolené Zastupitelstvo obce Šaratice schvaluje jako předsedajícího zasedání do volby nového
starosty pana Karla Kaloudu

Hlasování :

15 – 0 – 0, schváleno

B) Ověření mandátů členů ZO
Předsedající Karel Kalouda provedl na základě oficiálního zápisu o výsledku voleb a zvolení jednotlivých členů
zastupitelstva ověření mandátů všech přítomných nově zvolených zastupitelů.
Výsledek : bez závad a nesrovnalostí

C) Složení slibu členů ZO (v souladu se zákonem o obcích)
V souladu se zákonem o obcích složili zastupitelé slib, který stvrdili vlastnoručním podpisem na příslušnou
listinu s textem slibu zastupitele.

D) Určení zapisovatele
Předsedající navrhl na zapisovatele o průběhu zasedání pana Marka Silnicu. Protože nebyl vznesen jiný návrh,
dal předsedající hlasovat o
usnesení:
Nově zvolené Zastupitelstvo obce Šaratice schvaluje jako zapisovatele o průběhu zasedání ZO pana
Marka Silnicu

Hlasování :

15 – 0 – 0, schváleno

E) Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání paní Lucii Janíčkovou a paní Ludmilu
Dostálovou.
Protože nebyl vznesen jiný návrh dal hlasovat o
usnesení:
Nově zvolené Zastupitelstvo obce Šaratice schvaluje jako ověřovatele zápisu o průběhu zasedání ZO:
1) p. Lucii Janíčkovou
2) p. Ludmilu Dostálovou

Hlasování :

15 – 0 – 0, schváleno

F) Program dalšího jednání ZO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Projednání a schválení návrhu volebního řádu.
Volba členů volební komise.
Schválení počtu členů kontrolního výboru – návrh - 3.
Schválení počtu členů finančního výboru – návrh – 3.
Schválení počtu členů kulturního výboru – návrh - 5
Schválení počtu dalších členů rady – 3.
Určení funkcí, ve kterých budou členové ZO dlouhodobě uvolněni – návrh starosta.
Volba starosty.
Volba místostarosta.
Volba členů rady.
Volba předsedy finančního výboru
Volba předsedy kontrolního výboru.
Volba předsedy kulturního výboru
Volba členů finančního výboru.
Volba členů kontrolního výboru.
Volba členů kulturního výboru
Schválení pravidel pro stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
a členům výboru
Schválení jednacího řádu ZO pro volební období 2018 – 2022
Stanovení kompetencí pro provádění rozpočtových opatření
Upřesnění kompetencí místostarosty obce
Schválení podmínek pro svatební obřady pro volební období 2018-2022
Schválení zástupců do DSO Litava – návrh starosta a místostarosta
Schválení 2 zástupců Obce Šaratice ve školské radě ZŠ a MŠ Šaratice
Projednání a schválení rozpočtového opatření č.7/2018
Projednání žádosti na změnu územního plánu v lokalitě Dvorská
Schválení záměru na pronájem části obecního pozemku p.č. 504
Informace o projektu Pošta partner
Informace o výběrovém řízení na dodavatele projektů na novou MŠ
Různé, úkoly a závěr

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Šaratice schvaluje další programu zasedání ZO dle návrhu

Hlasování :

14 – 1 – 0, schváleno (proti L. Dostálová)

1 Návrh volebního řádu
Před vlastním projednáváním volebního řádu navrhl předsedající určit způsob volby. Zastupitelka L. Dostálová
navrhla tajnou volbu , p. Karel Kalouda navrhnul veřejnou volbu
Usnesení 1a):
ZO schvaluje způsob voleb formou tajného hlasování

Hlasování :

7 – 8 – 0, neschváleno

( pro: L. Dosoudil, L. Dostálová, J. Drabálek, R. Konečný, R. Přerovský, H.
Rozkopalová, D. Šlahora,
proti: F. Holoubek, J. Horáček, L. Janíčková, K. Kalouda, M. Málek, D.Pitrová, M.
Schuster, M. Silnica,
zdržel se: 0)
Usnesení 1b):
ZO schvaluje způsob voleb formou veřejného hlasování

Hlasování :

8 – 7 – 0, schváleno

( pro: F. Holoubek, J. Horáček, L. Janíčková, K. Kalouda, M. Málek, D.Pitrová, M.
Schuster, M. Silnica,
proti: L. Dosoudil, L. Dostálová, J. Drabálek, R. Konečný, R. Přerovský, H.
Rozkopalová, D. Šlahora,
zdržel se: 0)

2 Volba členů volební a mandátové komise
Do volební a mandátové komise, která bude dle schváleného volebního řádu řídit volby do funkcí ZO, byli
navrženi z pléna členové ZO
- 1 - p. Lucie Janíčková
- 2 – p. Dana Pitrová
- 3 – p. Roman Konečný
O tomto složení volební komise dal předsedající hlasovat

Hlasování :

15 – 0 - 0

schváleno

Volební komise si následně zvolila veřejným hlasováním za předsedkyni p. Lucii Janíčkovou
Hlasování členů komise: 3 – 0 – 0

Předsedající - pan Karel Kalouda následně předal slovo předsedkyni volební komise,
která řídila průběh volby jednotlivých funkcí ZO.

3 Stanovení počtu členů kontrolního výboru
Předsedkyně komise přednesla návrh
Usnesení 3):
ZO Šaratice zřizuje Kontrolní výbor a schvaluje, aby Kontrolní výbor měl celkem 3 členy.

Hlasování :

15 – 0 - 0

schváleno

4 Stanovení počtu členů finančního výboru
Předsedkyně komise přednesla návrh:
Usnesení 4):
ZO Šaratice zřizuje Finanční výbor a schvaluje, aby Finanční výbor měl celkem 3 členy .

Hlasování :

15 – 0 - 0

schváleno

5 Stanovení počtu členů kulturního výboru
Předsedkyně komise přednesla návrh
Usnesení 5):
ZO Šaratice zřizuje Kulturní výbor a schvaluje, aby Kulturní výbor měl celkem 5 členů.

Hlasování :

15 – 0 - 0 schváleno

6 Určení počtu členů Rady obce
Předsedkyně komise seznámila ZO, že vzhledem k počtu členů ZO je počet členů Rady obce ze zákona o
obcích stanoven na 5 členů (vč. starosty a místostarosty) tedy bez možnosti změny počtu.
Usnesení :
ZO Šaratice stanovuje počet členů rady obce na 5 (vč. starosty a místostarosty)

Hlasování : 15 – 0 – 0 , schváleno

7 Určení funkcí , které budou vykonávány v režimu „dlouhodobého
uvolnění „
Předsedkyně komise seznámila ZO s návrhem, aby v režimu „dlouhodobého uvolnění „ byla vykonávána
pouze funkce starosty obce
Usnesení 7):
ZO Šaratice schvaluje že „dlouhodobě uvolněn“ v souladu se zákonem o obcích bude při výkonu funkce pouze
starosta obce

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno

8 Volba starosty obce
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci starosty obce. Z pléna byli na
funkci starosty obce navrženi:
1/ pan Karel Kalouda
2/ pan Roman Konečný
Po obdržení návrhu předsedkyně volební komise vyzvala členy ZO k provedení volby dle volebního řádu.
Kandidát
počet získaných hlasů
1.
Karel Kalouda
8 – 7 – 0, zvolen

( pro: F. Holoubek, J. Horáček, L. Janíčková, K. Kalouda, M. Málek, D.Pitrová, M.
Schuster, M. Silnica,
proti: L. Dosoudil, L. Dostálová, J. Drabálek, R. Konečný, R. Přerovský, H.
Rozkopalová, D. Šlahora,
zdržel se: 0)
2.
Roman Konečný – vzhledem k tomu, že byl zvolen již první navržený kandidát , není třeba dále
hlasovat o druhém navrženém kandidátovi.

Do funkce starosty obce Šaratice byl zvolen pan Karel Kalouda.

9 Volba místostarosty obce
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci místostarosty obce. Po obdržení
návrhů z pléna předsedkyně volební komise vyzvala členy ZO k provedení volby dle volebního řádu.
Po vyhodnocení veřejného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce místostarosta obce Šaratice.
Kandidát
počet získaných hlasů
1. Marek Silnica
15 – 0 – 0 , zvolen

Do funkce místostarosty obce Šaratice byl zvolen pan Ing. Marek Silnica.

10 Volba dalších členů Rady obce
Před zahájením volby upozornila předsedkyně volební komise členy ZO, že se volí pouze 3 další členové rady
do celkového počtu 5, protože starosta a místostarosta jsou členy rady obce ze zákona.
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci člena rady obce. Po obdržení
návrhů předsedkyně volební komise vyzvala členy ZO k provedení volby dle volebního řádu.
Po vyhodnocení veřejného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce člen rady obce Šaratice.

Kandidát
počet získaných hlasů
František Holoubek
13 – 0 – 2 , zvolen (zdrželi se R.Přerovský, L. Dosoudil)
2. Roman Konečný
15 – 0 – 0 , zvolen
3. Dalibor Šlahora
7 – 7 – 1, nezvolen ( pro: L.Dosoudil, L. Dostálová, J.Drabálek, R.
1.

4.

Konečný, R.Přerovský, H. Rozkopalová, D. Šlahora, proti: F. Holoubek, J. Horáček, L.Janíčková,
K.Kalouda, M. Málek, D.Pitrová, M.Schuster, zdržel se M. Silnica)
Miroslav Málek
9 – 6 - 0 , zvolen (pro: J.Drabálek, F.Holoubek, J.Horáček,
L.Janičková,K.Kalouda, M.Málek, D.Pitrová, M.Silnica, M.Schuster, proti: L.Dosoudil, L.Dostálová,
R.Konečný, R.Přerovský, H.Rozkopalová,D. Šlahora)

Do funkce člen Rady obce tak byli zvoleni : František Holoubek, Roman Konečný,
Miroslav Málek
Dále jsou členy Rady obce ze zákona o obcích nově zvolený starosta a místostarosta.
(příloha č. 1 zápisu – výpis ze zápisu o volbě starosty, místostarosty a členů rady obce,
předsedů a členů výborů)

11 Volba předsedy finančního výboru
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci předseda finančního výboru. Po
obdržení návrhů z pléna předsedkyně volební komise vyzvala členy ZO k provedení volby dle volebního řádu.
Po vyhodnocení veřejného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce předseda finančního výboru .
Kandidát
počet získaných hlasů
1. Jaroslav Horáček
7 – 6 - 2, nezvolen
(pro: J. Horáček, L. Janíčková, K. Kalouda, M. Málek, D. Pitrová, M. Silnica ,M .Schuster, proti: L.
Dosoudil, L. Dostálová,R. Konečný ,R. Přerovský, H. Rozkopalová, D. Šlahora, zdržel se: J. Drabálek,
F. Holoubek)
2. Ludmila Dostálová
8 – 0 - 7, zvolena
(pro: L. Dosoudil, L. Dostálová, J. Drabálek, F. Holoubek, R. Konečný, R. Přerovský, H. Rozkopalová
D. Šlahora, proti: 0, zdržel se: J. Horáček, L. Janíčková, K. Kalouda, M. Málek, D. Pitrová, M. Silnica,
M. Schuster)

Do funkce předsedy finančního výboru byla zvolena p. Ludmila Dostálová.

12 Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci předseda kontrolního výboru.
Po obdržení návrhů z pléna předsedkyně volební komise vyzvala členy ZO k provedení volby dle volebního
řádu. Po vyhodnocení veřejného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek
volby do funkce předseda kontrolního výboru .
Kandidát
počet získaných hlasů
1. Libor Dosoudil
15 - 0 – 0, zvolen

Do funkce předseda kontrolního výboru byl zvolen pan Libor Dosoudil.

13 Volba předsedy kulturního výboru
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci předseda kulturního výboru. Po
obdržení návrhů z pléna předsedkyně volební komise vyzvala členy ZO k provedení volby dle volebního řádu.
Po vyhodnocení veřejného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce předseda kulturního výboru .
Kandidát
počet získaných hlasů
1. Hana Rozkopalová
4 – 1 – 10, nezvolena (pro: L. Dosoudil, L. Dostálová, R. Konečný, H.
Rozkopalová, proti: K. Kalouda, zdržel se: J. Drabálek, Fr. Holoubek, J. Horáček, L. Janíčková, M.
Málek, D. Pitrová, R. Přerovský, M. Silnica, M. Schuster, D. Šlahora)
2. Lucie Janičková
13 – 0 – 2, zvolena ( L. Dosoudil, J. Drabálek, F. Holoubek, J.
Horáček, L. Janíčková, K. Kalouda, R. Konečný, M. Málek, D. Pitrová, R. Přerovský, H. Rozkopalová,
M. Silnica, M. Schuster, zdržel se: L. Dostálová, D. Šlahora)

Do funkce předsedkyně kontrolního výboru byla zvolena paní Lucie Janíčková.

14 Volba členů finančního výboru
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci člen finančního výboru. Po
obdržení návrhů z pléna předsedkyně volební komise vyzvala členy ZO k provedení volby dle volebního řádu.
Po vyhodnocení veřejného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce člen finančního výboru .
Kandidát
počet získaných hlasů
1. Jaroslav Horáček
13 – 0 - 2 , zvolen (zdržel se H.Rozkopalová, D.Šlahora)
2. Milan Schuster
6 – 3 - 6, nezvolen (pro: J. Horáček, L. Janíčková, K. Kalouda, M.
Málek, M. Silnica, M. Schuster, proti: L. Dostálová, R. Konečný, D. Šlahora, zdržel se: L. Dosoudil, J.
Drabálek, F. Holoubek, D. Pitrová, R. Přerovský, H. Rozkopalová,
3. Richard Přerovský
10 – 5 – 0, zvolen (pro: L. Dosoudil, L. Dostálová, J. Drabálek, F. Holoubek,
J. Horáček, R. Konečný, R. Přerovský, H. Rozkopalová, M. Schuster, D. Šlahora, proti: L. Janíčková, K.
Kalouda, M. Málek, D. Pitrová, M. Silnica

Do funkce člen finančního výboru byli zvoleni Jaroslav Horáček, Richard Přerovský.

15 Volba členů kontrolního výboru
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci člen kontrolního výboru. Po
obdržení návrhů z pléna předsedkyně volební komise vyzvala členy ZO k provedení volby dle volebního řádu.
Po vyhodnocení veřejného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce člen kontrolního výboru .
Kandidát
počet získaných hlasů
1. Milan Schuster
11 – 0 - 4, zvolen (zdržel se: L. Dostálová, R. Konečný, H.
Rozkopalová, D. Šlahora)
2. Lucie Janíčková
14 – 0 – 1, zvolena (zdržel se: D. Šlahora)

Do funkce člen kontrolního výboru byli zvoleni Milan Schuster, Lucie Janíčková.

16 Volba členů kulturního výboru
Předsedkyně komise vyzvala zastupitele k podávání návrhů kandidátů na funkci člen kulturního výboru. Po
obdržení návrhů z pléna předsedkyně volební komise vyzvala členy ZO k provedení volby dle volebního řádu.
Po vyhodnocení veřejného hlasování volební komisí oznámila předsedkyně volební komise výsledek volby do
funkce člen kulturního výboru .

1.
2.
3.
4.

Kandidát
Hana Rozkopalová
Jolana Horáčková
Jiří Silnica
Jan Hon

počet získaných hlasů

15 – 0 - 0, zvolena
15 – 0 - 0, zvolena
14 – 0 - 1, zvolen (zdržel se: D. Šlahora)
15 – 0 – 0, zvolen

Do funkce člen kulturního výboru byli zvoleni
z řad zastupitelů paní Hana
Rozkopalová a z řad ostatních občanů slečna Jolana Horáčková, pan Jiří Silnica a pan
Jan Hon.
(příloha č. 1 zápisu – výpis ze zápisu o volbě předsedů a členů zřízených výborů ZO)

Předsedkyně volební komise následně předala slovo nově zvolenému starostovi panu
Karlu Kaloudovi, který se ujal slova řídil další jednání ZO .

17 Stanovení pravidel odměňování neuvolněných členů ZO
Starosta obce po seznámení zastupitelů se stávajícím stavem pravidel pro odměňování neuvolněných členů ZO,
vč. podrobného vysvětlení základních navrhovaných podmínek dal o návrhu hlasovat
Usnesení 17a):
ZO Šaratice schvaluje odměňování neuvolněných členů ZO v plné výši , tedy100% možných částek dle
pravidel určených zákonem o obcích a nařízením vlády v platném znění, přičemž v případě souběhu několika
funkcí u jednoho zastupitele bude tento odměňován v souladu s tímto nařízením vlády za každou funkci, kterou
vykonává (viz. příloha č. 1).

Hlasování :

15 – 0 – 0, schváleno

Dále k tomuto tématu starosta navrhl
Usnesení 17b):
ZO Šaratice schvaluje odměňování neuvolněných členů ZO dle usnesení 17a) s účinností od 01.11.2018

Hlasování :

15 – 0 – 0,schváleno

Dotazy k tématu:
L. Dostálová – zastupitelka – dotaz na výši odměnu u jednotlivých funkcí členů ZO – odpovídá starosta – sděluje
výši jednotlivých odměn.
H. Rozkopalová – apeluje na jednotlivé členy ZO, aby se opravdu členové ZO jednání účastnili.
p. Jan Přerovský – dotaz z řad občanů – dotaz na celkovou roční výši mzdových prostředků vynaložených na
odměnu zastupitelů – odpovídá starosta - vynaložená částka je v souladu se schváleným rozpočtem obce.

18 Jednací řád ZO pro období 2018-2022
Starosta seznámil ZO s návrhem „ Jednacího řádu ZO“ a navrhl jej přijmout jako základní dokument, jímž se
bude ZO řídit při svých zasedáních ve volebním období 2018-2022.
Usnesení 18):
ZO Šaratice schvaluje jednací řád ZO pro období 2018 – 2022 ve znění návrhu starosty

Hlasování :

15 – 0 – 0, schváleno

19 Stanovení kompetencí pro schvalování rozpočtových opatření
Starosta předložil ZO návrh na rozšíření pravomocí RO k přijímání a schvalování omezených úprav rozpočtu
obce pro zajištění operativnosti a flexibility hospodaření a plnění běžných úkolů v rámci jejich kompetencí.

Usnesení 19):
ZO schvaluje pro volební období 2018-2022 rozšíření kompetencí Rady obce Šaratice a pověřuje radu obce
k provádění rozpočtových opatření v rozpočtu obce v limitu jednotlivé položky do 50.000,- Kč včetně.
Schvalování ostatních rozpočtových opatření zůstává v pravomoci ZO.

Hlasování :

15 – 0 – 0, schváleno

20 Upřesnění kompetencí místostarosty obce
Starosta seznámil ZO s právním výkladem stanovení kompetencí místostarosty obce a navrhl, aby ZO přijalo
usnesení, které jednoznačně uděluje místostarostovi stejné kompetence, jaké má starosta obce.
Usnesení 20:
ZO potvrzuje a přiznává pro volební období 2018-2022 místostarostovi obce, panu Marku Silnicovi, veškeré
kompetence v plném rozsahu, jaké náleží ze zákona nebo z rozhodnutí ZO nebo RO starostovi obce.

Hlasování :

15 – 0 – 0, schváleno

21 Podmínky svatebních obřadů na OÚ Šaratice 2018-2022
Starosta seznámil ZO s návrhem podmínek vykonávání svatebních obřadů na OÚ Šaratice pro období 20182022.
Usnesení 21):
ZO Šaratice schvaluje podmínky konání svatebních obřadů na OÚ Šaratice dle předneseného návrhu, přičemž
hlavní body podmínek jsou :
Místo konání :
Obřadní síň OÚ Šaratice, Náves 83,
Termín konání :
Sobota, 09.00 – 16.00 hod
Seznam oddávajících:
- starosta ;
- místostarosta

Hlasování :

15 – 0 – 0, schváleno

22 Volba zástupců obce do výboru DSO Litava
Starosta seznámil ZO s návrhem, aby do výboru DSO Litava byli zvoleni starosta a místostarosta ;
Kandidát
počet získaných hlasů
1. starosta p. Karel Kalouda
14 – 0 - 1, zvolen (zdržela se H.Rozkopalová)
2. místostarosta p. M. Silnica
14 – 0 – 1, zvolen (zdržela se H.Rozkopalová)
3.
Usnesení 22):
ZO Šaratice zvolilo jako členy výboru DSO Litava pana Karla Kaloudu a pana Marka Silnicu.

23 Volba zástupců obce do ŠR při ZŠ a MŠ Šaratice
Starosta seznámil ZO s návrhem, aby do Školské rady při ZŠ a MŠ Šaratice , zvolilo ZO své 2 zástupce ;
Kandidát
počet získaných hlasů
1. Dana Pitrová
14 – 0 - 1, zvolena (zdržela se L.Dostálová)
2. Libor Dosoudil
15 – 0 – 0, zvolen
Usnesení 22):
ZO Šaratice zvolilo jako své zástupce do ŠR ZŠ a MŠ Šaratice z řad zastupitelů paní Danu Pitrovou a
pana Libora Dosoudila.

24 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7/2018
Starosta obce seznámil ZO s návrhem Rozpočtového opatření a následně nechal hlasovat

Usnesení 23):
ZO schvaluje rozpočtové opatření v předneseném znění.

Hlasování : 14 – 0 – 1, schváleno (zdržel se p. R.Konečný)

25 Projednání žádosti na změnu územního plánu v lokalitě Dvorská
Starosta obce informoval ZO o žádosti na změnu úz. plánu o oblasti Dvorska, aby tato lokalita byla veden jako
místo určené k bytové zástavbě.
Pan Richard Přerovský vyjadřuje názor, že by veškeré žádosti o změny v úz. plánu měli být řešeny více
koncepčně – to znamená, že obec by měla raději určit ve svém katastru pozemky určené k bytové zástavbě
plošně a ne jednat o jednotlivých žádostech
Pan Miroslav Málek navrhuje projednání tohoto bodu přesunout na následující jednání ZO Šaratice.
Usnesení 25):
ZO schvaluje přesunutí projednání bodu č. 25 na nejbližší další jednání ZO Šaratice

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno

26 Schválení záměru na pronájem části pozemku p.č. 504
Starosta obce seznámil ZO s žádostí o pronájem části pozemku par.č. 504 – p. Pavelková. Starosta dále navrhnul
projednání tohoto bodu přesunout na následující jednání ZO Šaratice.
Usnesení 26):
ZO schvaluje přesunutí projednání bodu č. 26 na nejbližší další jednání ZO Šaratice.

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno

27 Informace o projektu pošta Partner
Starosta obce seznámil ZO s postupem projektu Pošta Partner v obci Šaratice, o provozování Pošty Partner
projevila zájem paní Helena Polášková, která v rámci obce provozuje prodejnu potravin. Opět navrženo
projednání tohoto bodu přesunout na následující jednání ZO Šaratice. Dále navrženo, aby zájemce o provozování
Pošty Partner byl přizván k jednání ZO.
Usnesení 27):
ZO schvaluje přesunutí projednání bodu č. 27 na nejbližší další jednání ZO Šaratice.

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno

28 Informace o výběrovém řízení na dodavatele projektu na novou
MŠ
Starosta obce seznámil ZO s tím, že byla oslovena firma Pions, s.r.o., která zpracovává poklady pro zadání
výběrového řízení na dodavatele projektu na novou MŠ v naší obci. Firma zpracovala zhruba 15 stránkové
zadání pro výběrové řízení – starosta přislíbil toto rozeslat elektronicky všem zastupitelům k prostudování.
Usnesení 28):
ZO bere na vědomí informaci starosty o dosavadním průběhu zpracování uvedeného výběrového řízení

Hlasování : nehlasováno, jen informace

29 Různé, úkoly a závěr
Zastupitel p. Richard Přerovský navrhuje, zda by nebylo možno zasílat podklady k jednotlivým projednávaným
bodům v elektronické podobě – toto starostou přislíbeno.
Dále jednáno o pravidelně pronajatých termínech v tělocvičně OÚ Šaratice – jako ne příliš šťastné řešení se jeví
pronájem v neděli – především v dopoledních a poledních hodinách. V případě, že je v sobotu v tělocvičně
nějaká větší akce – např. ples, taneční zábava - tyto akce trvají většinou až do nedělního rána – není tedy
v silách pořadatele akce zajistit úklid tak, aby již během dopoledních hodin byla tělocvična opět k dispozici ke

sportovním aktivitám. Je tedy na zvážení ZO obce zda tedy tělocvičnu OÚ v neděli dopoledne či až do
odpoledních hodin ponechat bez sportovních aktivit.
Starosta obce dále vyzývá přítomné zastupitele, aby do dalšího jednání ZO Šaratice promysleli možné varianty
na využití:
- Stávající budovy pošty ( v obci dochází k realizaci projektu Pošta Partner)
- Zda tělocvičnu OÚ i nadále v neděli dopoledne a v poledních hodinách využívat pro sportovní aktivity
či v tomto čase toto omezit nařízením
Dále navržen termín dalšího jednání Zastupitelstva obce Šaratice na středu 7.11.2018 v 19.00 hodin v budově
OÚ Šaratice, zde dojde k projednání i všech dnes odložených bodů.
Usnesení29)
ZO schvaluje termín dalšího jednáno ZO Šaratice , a to ve středu 7.11.2018 v 19.00 hodin

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a jednání
ukončil ve 21.20 hodin.
Termín příštího zasedání: středa 7.11.2018
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 14 – 0 – 1 )

Zapsáno : 31.10.2018, zápis má 10 stran + 1 přílohu
Zapisovatel: Marek SILNICA

…………………………………

Správnost zápisu a zapsaných výsledků voleb ověřují :

Lucie JANÍČKOVÁ – předsedkyně volební komise……………………………….

Dana PITROVÁ - členka volební komise

…………………………………

Roman KONEČNÝ - člen volební komise

………………………………….

Ověřil:

……..………………………..

Ludmila Dostálová

Lucie Janíčková

Starosta : Karel Kalouda

…………………………………

………………………………..

