ZÁPIS č. 4/2019
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 24.04.2019
Přítomní:

Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Holoubek František, Horáček Jaroslav, Janíčková Lucie,
Kalouda Karel, Konečný Roman, Málek Miroslav, Pitrová Dana, Přerovský Richard,
Rozkopalová Hana, Silnica Marek, Šlahora Dalibor
Nepřítomen:
Drabálek Josef, Schuster Milan
Zapisovatel :
Blanka Jiráčková
Ověřovatel zápisu: Miroslav Málek, Přerovský Richard
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 13
členů ZO, ZO je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla navržena p. Blanka Jiráčková, ověřovateli zápisu
pan Miroslav Málek a pan Richard Přerovský. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem. Do programu byl
k projednání navržen doplněný bod č. 11 – schválení smlouvy o smlouvě budoucí NN kabel Trnka.
Doplněný program:

1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Prezentace odpadového systému MOJE ODPADKY
3. Informace z jednání rady obce
4. Informace o výběrovém řízení na kompostéry a schválení smlouvy
5. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na kabel pro E.ON
6. Vyhodnocení žádostí o individuální dotace na dětské aktivity a schválení smluv
7. Rozhodnutí o výběru radaru (Malá Amerika)
8. Informace - obecní lavičky a odpadkové koše
9. Informace – dopravní značení v ulici Kotrč a Ostudy
10. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2019
11. Schvální smlouvy o smlouvě budoucí NN kabel Trnka
12. Různé, úkoly, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje doplněný program zasedání, zapisovatelkou je p. Blanka Jiráčková, ověřovateli p.
Miroslav Málek a p. Richard Přerovský.

Hlasování :
2

13 – 0 – 0, schváleno

Prezentace odpadového systému MOJE ODPADKY

Obchodní zástupce odpadového systému MOJE ODPADKY p. Kryštof Bambušek prezentuje systém tříděného
odpadového hospodářství „Moje odpadky“. V našem nejbližším okolí tento systém využívají např. obce
Lovčičky, Těšany, z větších měst např. Mikulov. Odpovídá také na dotazy zastupitelů ohledně vstupní investice
do tohoto systému, ohledně návratnosti investice atd. Obchodní zástupce přislíbil dodat obci Šaratice reálná
data na základě poskytaných informací o finanční nákladovosti našeho dosavadního odpadového systému.
Usnesení 2 :
ZO bere na vědomí prezentaci odpadového systému MOJE ODPADKY.

Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí

3

Informace z jednání rad obce Šaratice

Starosta a místostarosta obce informuje ostatní členy ZO o záležitostech projednávaných na radách obce, bylo
jednáno např. o:
- zpracování projektu na novou MŠ
- byl schvalován nákup laviček a košů

-

řešila se úprava prostoru ve dvoře OÚ, zpevnění plochy ve dvoře OÚ, posunutí kontejnerů na tříděný
odpad, dosluhuje střecha obecní stodoly – bude nutné realizovat opravu
dále rada obce jednala o zbudování chodníků na místním hřbitově, o pořízení oplocení u dětského hřiště
byla projednávána i zadávací dokumentace k výběrovému řízení na kompostéry

Usnesení 3
ZO bere na vědomí informaci o záležitostech projednávaných na RO

Hlasování: nehlasováno, vzato na vědomí

4 Informace o výběrovém řízení na kompostéry a schválení smlouvy
Starosta obce informoval zastupitele o proběhlém výběrovém řízení - Předcházení vzniku BRKO (biologicky
rozložitelného komunálního odpadu) v obci Šaratice – jedná se vlastně o dotaci na kompostéry pro domácnosti
v naší obci. Obec Šaratice získala na kompostéry dotaci, do výběrového řízení na dodání kompostérů se přihlásili
2 firmy – SDO Technika s.r.o, Šenov u Nového Jičína a MEVA – BRNO s.r.o, Želešice. Byla vybrána firma
MEVA – BRNO (hlavním hodnotícím kritériem byla cena a firma MEVA nabídla nižší). Nyní je nutné
s vybranou firmou uzavřít smlouvu na dodávku kompostérů, které by následně během 3-4 měsíců mohly být
dodány. Kompostéry 5 let budou v majetku obce.
Usnesení 4
ZO schvaluje smlouvu a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s firmou MEVA-BRNO, s.r.o. Želešice

Hlasování: 13 - 0 – 0, schváleno
5 Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na kabel pro E.ON
Starosta seznámil ZO se zněním smlouvy o zřízení věc. břemene č. PV-0143300522785/001 – Šaratice,
přeložka kabel NN SUS most (most přes Milešovský potok v naší obci), jednorázová náhrada za zřízení věcného
břemene ve výši 1200,- Kč.
Usnesení 5
ZO schvaluje smlouvu pro společnost E.ON Distribuce, a.s. č. PV-0143300522785/001 – Šaratice,
přeložka kabel NN SUS most a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: 13 - 0 – 0, schváleno

6 Vyhodnocení žádostí o individuální dotace na dětské aktivity a schválení smluv
Vzhledem k tomu, že až na začátku projednávání tohoto bodu vyšlo najevo, že zastupitelům byla sice
s předstihem odeslána pozvánka na dnešní jednání – bohužel však bez přílohy, která obsahovala veškeré
podklady k projednávání individuální dotace na dětské aktivity se ZO dohodlo o přesunutí tohoto bodu na další
jednání ZO č. 5/2019 – které je plánováno na středu 29. května 2019.
Přítomný p. T. Koutný – jako zástupce zpracovatele žádosti o dotaci na dětské aktivity za ŘKF Šaratice však
podotýká, že v letošním roce je dotace na děti vyhlášena ne příliš šťastně – tj., že každý žadatel musí uvést
přesně o jakou částku žádá a na co. Starosta obce naopak vyjadřuje názor, že je naprosto běžné – a to i z naší
vlastní praxe, kdy obec např. žádá o dotaci z JMK apod., že se musí uvést účel a částka o jakou se žádá.
Usnesení 6
ZO schvaluje přesunutí projednávání tohoto bodu na další jednání ZO č. 5/2019.

Hlasování: 13 - 0 – 0, schváleno
7 Rozhodnutí o výběru radaru (Malá Amerika)
Starosta obce informuje, že byly osloveny dvě dodavatelské firmy na pořízení radaru – firma Bartek rozhlasy a
firma Trasig Vyškov. Obě firmy jsou schopny dodat radar za cenu 60.000,- Kč bez DPH a bez nápisu „Zpomal“.
V případě nápisu „Zpomal“ se cena navýší cca o 10.000,- Kč. Dále starosta podotýká, že naše obce má dobrou
zkušenost s firmou Trasig Vyškov i v rámci jiných projektů.

Usnesení 7
ZO pověřuje starostu pořízením radaru na ulici Malá Amerika u firmy Trasig Vyškov za cenu 60.000,Kč bez DPH – varianta bez nápisu „Zpomal“.

Hlasování: 13 - 0 – 0, schváleno

8 Informace - obecní lavičky a odpadkové koše
Starosta informuje, že u pana Bubeníčka z Hrušek – je objednáno celkem 7 laviček + 6 košů.
Usnesení 8
ZO bere na vědomí informaci starosty obce ohledně pořízení nových laviček a košů.

Hlasování: nehlasováno, vzato na vědomí
9 Informace – dopravní značení v ulici Kotrč a Ostudy
Starosta informuje ZO o plánovaném dopravním značení na ulicích Ostudy a Kotrč. V dané oblasti bude rychlost
vozidel omezena max. 30 km/h, bude zde zóna se zákazem stání, na třech místech budou přes silnici
zpomalovací retardéry – vše je již objednáno.
Usnesení 9
ZO bere na vědomí informaci o dopravním značení v ulicích Kotrč a Ostudy.

Hlasování: nehlasováno, vzato na vědomí
10 Schválení rozpočtového opatření č. 3/2019
Starosta obce seznámil ZO s obsahem rozpočtového opatření č. 3/2019
Usnesení 10
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 ve znění předloženém starostou obce

Hlasování: 13 - 0 – 0, schváleno
11 Schvální smlouvy o smlouvě budoucí NN kabel Trnka
Starosta seznámil ZO s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene od společnosti E.On
Distibuce, a.s. – Šaratice, kabel NN Trnka 4x RD, smlouva č. 1030046833/001 – v lokalitě ulice Ostudy, na
pozemku obce Šaratice, par.č. 53/1.
Usnesení 11
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030046833/001 – Šaratice, kabel
NN Trnka 4x RD a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno
12 Různé, úkoly, závěr:
Starosta informuje zastupitelstvo, že jeden z obecních pracovníků – pan Lubomír Bršlica je aktuálně v
dlouhodobé pracovní neschopnosti. Starosta vyzývá zastupitele, aby případně nahlásili, zda neví o nějaké vhodné
pracovní síle na práce na obci – ideálně s řidičským průkazem na traktor. ZO se nakonec shodlo, že bude vhodné
vyhlásit i výběrové řízení na pracovní pozici zaměstnance obce Šaratice.
Usnesení 12
ZO Šaratice pověřuje starostu vyhlášením výběrového řízení na pracovní místo zaměstnance obce – práce
po obci Šaratice.

Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno
Dále projednávány bez hlasování v rámci bodu č. 12 tyto informace a dotazy:
- Starosta informuje ZO o výběrovém řízení na přístavbu školy – přihlásilo se 6 firem – teď bude probíhat
vyhodnocení nabídek.

-

-

-

-

-

-

-

Dále starosta informuje o havarijním stavu sloupku a zídky na místním hřbitově. Sloupek se rozpadá –
tím pádem nejde otevírat boční brána. Je zajištěna oprava sloupku, ale do budoucna bude nutné počítat
s opravou celé přední zdi mezi oběmi branami.
Zastupitelky L. Dostálová a H. Rozkopalová se dotazují na situaci se školkou – začátkem května 2019
má proběhnout zápis do MŠ – je předpoklad, že všichni žadatelé z řad občanů Šaratic nebudou při
zápisu svých dětí na šk. rok 2019/2020 úspěšní, nějaká místa pro děti ze Šaratic jsou snad k dispozici ve
školce v sousedním Zbýšově. Starosta reaguje, že chod školky a tím i rozhodování o přijímání dětí je
v kompetenci vedení školy.
H. Rozkopalová – dotaz na přístavbu tělocvičny – starosta reaguje s tím, že vše závisí na financích,
nicméně pokud by k realizaci přístavby došlo, nebude tím ohrožen běžný provoz tělocvičny.
L. Dostálová – dotaz na sběrnou nádobu na použitý kuchyňský olej – starosta informuje, že umístění
sběrné nádoby do dvora OÚ Šaratice sice bylo schváleno, dosud však nebyla podepsána smlouva
s příslušným dodavatelem služby.
L. Dostálová – dotaz na opravu chodníků podél hl. tahů – starosta odpovídá, že dosud nebyl vypsán
dotační titul – vzhled k rozsáhlé finanční investici je vhodné na dotaci počkat, obec z vlastních zdrojů
prioritně zaštítí opravu staré dešťové kanalizace na ulici Malá Amerika.
L. Dosoudil – dotaz na úpravu sjezdu u domů na ulici Ostudy – bude oslovena zřejmě firma pana
Pauříka z Křenovic, s níž má obec Šaratice dobré zkušenosti.
L. Dostálová – poznámka k formě vyplácení dotací na provoz místním organizacím – nyní to funguje
tak, že na základě žádosti je uzavřena smlouva s příslušnou organizací a následně jsou jí vyplacené
požadované finanční prostředky – zda by nebylo vhodnější finance uvolňovat postupně. Starosta a
místostarosta obce reagují s tím, že veškeré dotace, které poskytovala obce Šaratice ze svého rozpočtu
místním organizacím a spolkům byly vždy řádně a v termínu vyúčtovány, a to naprosto bez problémů –
není tedy důvod zavedený postup měnit.
L. Dostálová dále informuje členy ZO, že v souvislosti se změnou úz. plánu obce v lokalitě Dvorska
plánují další schůzku za účasti vedení obce – termín je stanoven na sobotu 18.5.2019 – nejlépe v 15.00
hodin v obřadní síni OÚ Šaratice.
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 4/2019 vyčerpán, starosta poděkoval všem za
účast a jednání ukončil ve 21:10 hod.

Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 02.05.2019, zápis má 4 strany
Zapsala : Blanka Jiráčková

…………………………………

Ověřil:

Miroslav Málek

…………………………………

Richard Přerovský

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

