ZÁPIS č. 5/2019
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 29.05.2019
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, Schuster Milan, Silnica Marek, Šlahora Dalibor
Nepřítomen:
--Zapisovatel :
Blanka Jiráčková
Ověřovatel zápisu: Rozkopalová Hana, Šlahora Dalibor
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 všech
15 členů ZO, ZO je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla navržena p. Blanka Jiráčková, ověřovateli zápisu
paní Hana Rozkopalová a pan Dalibor Šlahora. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Vyhodnocení žádostí o individuální dotace na dětské aktivity a schválení smluv
3. Projednání a schválení účetní závěrky obce Šaratice za rok 2018
4. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Šaratice za rok 2018
5. Žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek ve výši 7.500,- Kč
6. Žádost o záštitu a finanční pomoc při zajištění běhu Šaratice – Mohyla Míru
7. Posouzení nové studie proveditelnosti na výstavbu nové MŠ a schválení zadání projektové dokumentace
pro stavební povolení
8. Informace o setkání vlastníků pozemků v lokalitě Dvorská
9. Informace o probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele přístavby ZŠ
10. Informace o získání společného územního a stavebního povolení na přístavbu tělocvičny
11. Různé, úkoly, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje program zasedání, zapisovatelkou je p. Blanka Jiráčková, ověřovateli zápisu p.
Hana Rozkopalová a p. Dalibor Šlahora.

Hlasování :
2

15 – 0 – 0, schváleno

Vyhodnocení žádostí o individuální dotace na dětské aktivity a schválení smluv

Dle podkladů, které měli členové ZO k dnešnímu jednání k dispozici došlo k následné diskuzi:
O individuální dotaci na předškolní a mimoškolní aktivity šaratických dětí si v letošním roce požádaly tyto
organizace pracující s dětmi a mládeží:
a) ŘKF Šaratice – zažádáno o dotaci ve výši
87. 895,- Kč
b) TJ Šaratice – zažádáno o dotaci ve výši
50.000,- Kč
c) SDH Šaratice – zažádáno o dotaci ve výši 43.312,- Kč
celkem zažádáno o:
181.207,- Kč
Vzhledem k tomu, že v obecním rozpočtu pro rok 2019 byla na dotaci pro děti vyčleněna částka 150 000,- Kč
navrženo zastupitelkou L. Dostálovou jednotlivým žádajícím organizacím dotaci zkrátit tak, aby částka
150 000,- Kč nebyla převýšena. ZO se nakonec dohodlo, že ŘKF bude požadovaná částka snížena o 21 207,- Kč,
TJ Šaratice bude snížena o 6 000,- Kč a SDH Šaratice bude snížena o 4 000,- Kč
Usnesení 2a:
ZO schvaluje smlouvu na individuální dotaci pro ŘKF Šaratice na podporu mimoškolních aktivit dětí a
mládeže na rok 2019 v celkové výši 66 688,- Kč.

Hlasování :

15 – 0 – 0, schváleno

Usnesení 2b:
ZO schvaluje smlouvu na individuální dotaci pro TJ Šaratice na podporu mimoškolních aktivit dětí a
mládeže na rok 2019 v celkové výši 44 000,- Kč.

Hlasování :

15 – 0 – 0, schváleno

Usnesení 2c:
ZO schvaluje smlouvu na individuální dotaci pro SDH Šaratice na podporu mimoškolních aktivit dětí a
mládeže na rok 2019 v celkové výši 39 312,- Kč.

Hlasování :

3

15 – 0 – 0, schváleno

Projednání a schválení účetní závěrky obce Šaratice za rok 2018

Starosta seznámil ZO s účetní závěrkou obce Šaratice za rok 2018. Následně přijalo ZO
Usnesení 3:
ZO schvaluje účetní závěrku obce Šaratice sestavenou ke dni 31.12.2018.

Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno

4 Projednání a schválení závěrečného účtu obce Šaratice za rok 2018
Starosta seznámil ZO se závěrečným účtem obce Šaratice za rok 2018. Následně přijalo ZO
Usnesení 4:
ZO schvaluje závěrečný účet obce Šaratice za rok 2018 včetně všech příloh a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad .

Hlasování: 15 - 0 – 0, schváleno
5 Žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek ve výši 7.500,- Kč
Starosta seznámil ZO s žádostí Linky bezpečí z.s. o finanční pomoc ve výši 7. 500,- Kč na rok 2019. V této
souvislosti také informuje ZO, že právě v úterý 28.5.2019 se obřadní síni OÚ Šaratice konalo informativní
jednání OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) ze slavkovského regionu a dalších organizací zabývajících
se pomocí dětem a mládeži. Starosta považuje jakoukoliv pomoc dětem a mládeži v rámci zajištění jejích
sociálních jistot za velmi přínosnou, nebrání se ani poskytnutí příspěvku pro Linku bezpečí dle žádosti.
Usnesení 5
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 7.500,- Kč na rok 2019 a darovací smlouvu pro Linku bezpečí,
z.s. , pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

Hlasování: 14 - 0 – 1 (zdržel se D. Šlahora), schváleno

6 Žádost o záštitu a finanční pomoc při zajištění běhu Šaratice – Mohyla Míru
Starosta obce seznámil přítomné zastupitelé s žádosti VSK Univerzita Brno o záštitu a finanční pomoc při
zajištění sportovní akce BĚH ŠARATICE – MOHYLA MÍRU. Běžecká akce, která se koná v naší obci
opakovně, letos proběhne již o nadcházejícím víkendu – v neděli 2.6.2019. V obecním rozpočtu schváleném na
rok 2019 byla pro tyto účely vyčleněna částka 10.000,- Kč. Starosta obce také vyzývá zastupitele k aktivní účasti
na této akci – běží se i tzv. lidový běh pro všechny kategorie
Usnesení 6
ZO souhlasí s finanční podporou běžecké akce Šaratice – Mohyla Míru v neděli 2.6.2019 dle částky
stanovené v obecním rozpočtu na rok 2019 v částce 10 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy.

Hlasování: 15 - 0 – 0, schváleno

7 Posouzení nové studie proveditelnosti na výstavbu nové MŠ a schválení zadání
projektové dokumentace pro stavební povolení
Starosta prezentuje ZO nově zpracovanou studii proveditelnosti na výstavbu nové budovy MŠ – vypracován i
3D model. Studii zpracoval ateliér pana Davida Saturky z Brna. V budově jsou plánována 3 samostatná oddělení
s vlastním zázemím a sociálním zařízením, dále veškeré další potřebné zázemí pro provoz, výdejna stravy
(počítá se s tím, že strava se bude dovážet tak jako nyní ze školní kuchyně). Budova je přízemní – s tzv. zelenou
střechou, venkovní herní a odpočinkovou plochou. S projektem se mělo možnost seznámit i vedené školy a
školky.
Původní studie proveditelnosti byla zpracována firmou Atelier Walter – jednalo o projekt kruhové budovy. Nyní
je tedy na posouzení ZO, která studie je pro obec a k danému účelu vhodnější. Z následné diskuse vyplynulo:
Usnesení 7a
ZO schvaluje jako pro obce vhodnější studii proveditelnosti na novou budovu mateřské školy v obci dle
návrhu Atelieru Davida Saturky z Brna.

Hlasování: 15 - 0 – 0, schváleno
Usnesení 7b
ZO schvaluje uzavření smlouvy s p. Davidem Saturkou na zpracování projektové dokumentace pro
územní řízení a stavební povolení na budovu nové mateřské školy v obci Šaratice dle cenové nabídky.

Hlasování: 15 - 0 – 0, schváleno

8 Informace o setkání vlastníků pozemků v lokalitě Dvorská
Členka ZO Ludmila Dostálová, která je také vlastnicí pozemku v předmětné lokalitě Dvorská informuje
přítomné o setkání vlastníků, které proběhlo dne 18.5.2019. Zde byla projednávána problematika zasíťování
lokality a příjezdové komunikace. Prozatím se vlastníci zmiňovaných pozemků jednoznačně nedohodli. Starosta
obce upozorňuje, že vzhledem k tomu, že předmětné pozemky nejsou ve vlastnictví obce, a tudíž není možné ze
strany obce jakoukoliv podporu či záštitu provést – je nutné, aby se vlastníci pozemků domluvili mezi sebou. L.
Dostálová sděluje, že jako reálné se stále jeví vytvoření společenství vlastníků, které by do infrastruktury
investovalo.
Usnesení 8
ZO bere na vědomí informaci o proběhlém setkání vlastníků pozemků v lokalitě Dvorská.

Hlasování: nehlasováno, vzato na vědomí
9 Informace o probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele přístavby ZŠ
Starosta informuje ZO o probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele přístavby budovy základní školy –
přihlásilo se 6 firem, 2 firmy byly vyřazeny z důvodu nesplnění podmínek výběrového řízení. U zbylých 4 firem,
které postoupily do 2 kola se bude posuzovat, kdo podal nejnižší nabídku. S vítěznou firmou pak bude uzavřena
smlouva – je předpoklad , že již koncem června a začátkem července 2019 započnou na budově školy stavební
práce. Je pravděpodobné, že bude nutné svolat v mimořádném termínu jednání ZO Šaratice – aby mohla být
schválena smlouva s vítěznou firmou na přístavbu školy. Ředitelka místní školy je srozuměna s tím, že již
v průběhu června 2019 by měla být vyklizena půda na budově školy – a to tak, aby zde mohli započít stavební
úpravy a práce.
Usnesení 9
ZO bere na vědomí informaci o probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele přístavby ZŠ.

Hlasování: nehlasováno, vzato na vědomí

10 Informace o získání společného územního a stavebního povolení na přístavbu
tělocvičny
Projektovou dokumentaci přístavby tělocvičny pro obec realizuje Atelier Walter – je s prací trochu ve skluzu,
nicméně starosta informuje, že jit máme na přístavbu tělocvičny stavební povolení. V souvislosti s větší a
aktuálně nutnější přístavbou budovy základní školy však bude vhodné udělat přehled o možných finančních

výdajích a rezervách – v případě, že zjistíme, že obec má dostatek fin. prostředků i na přístavbu tělocvičny, je
možné ještě do konce letošního roku vyhlásit výběrové řízení na dodavatele přístavby tělocvičny.
Usnesení 10
ZO bere na vědomí informaci o získání společného územního a stavebního povolení na přístavbu
tělocvičny.

Hlasování: nehlasováno, vzato na vědomí
11 Různé, úkoly, závěr:
a) Starosta informuje ZO, že letošní stárci požádali o bezplatné zapůjčení obecních prostor na přípravu a
na hody v srpnu 2019.
b) RO Šaratice řešila osvětlení na místním hřbitově, p. Roman Konečný v této souvislosti zjistil nacenění
této investice – cca 6 lamp a 160 m výkopů by vyšlo na 230 000,- Kč, dále je plánováno na hřbitově i
zbudování chodníků na hlavních trasách. Je možné uvažovat, že i sousední obce ( tj. Hostěrádky –
Rešov a Zbýšov – jelikož i jejich občané mají na hřbitově v Šaraticích pronajatá hrobová místa) se
mohou finančně spolupodílet na této investici. RO tedy žádá ZO o stanovisko, zda i nadále podnikat
potřebné kroky k zajištění plánovaného osvětlení hřbitova v Šaraticích.
Usnesení 11b:
ZO Šaratice pověřuje RO, aby i nadále procovala na potřebných krocích k zajištění osvětlení
místního hřbitova.

Hlasování: 15 – 0 – 0, schváleno
c) Dále RO řešila také problém se zajištěním servisních prací na místním veřejném osvětlení v obci.
Dosud servis zajišťoval pan Grossmann – ten je již v důchodu. Servisními pracemi veř. osvětlení se
zabývá z naší obce také pan L. Polášek a syn (provádí servis osvětlení např. v Hruškách, Vážanech nad
Litavou, Telnici….), dále firma A. α C. ELFIS, s.r.o. p. Vl. Cupáka z Újezdu u Brna – ta, ač byla
oslovena, prozatím nedodala cenovou nabídku. Je nicméně pravděpodobné, že cenová nabídky firmy
pana Poláška a firmy ELFIS bude srovnatelná.
Usnesení 11c:
ZO Šaratice pověřuje starostu obce s uzavřením smlouvy na servis veřejného osvětlení s firmou pana
L. Poláška ze Šaratic.

Hlasování: 15 – 0 – 0, schváleno
d) Starosta obce informuje, že byl obdržen podnět na pořízení změny úz. plánu od paní Jarmily
Schusterové ze Šaratic, jedná se pozemky – pole v blízkosti ZEV Šaratice. Žadatelka by ráda, aby se
v budoucnu jednalo o zastavitelné území.
Usnesení 10d
ZO bere na vědomí informaci o podaném podnětu p. J. Schusterové na změnu úz. plánu a zařazuje
tento podnět do podkladů pro zpracování další změny územního plánu.

Hlasování: nehlasováno, vzato na vědomí
e) ZO seznámeno s nabídkou firmy Asekol na dodání kontejneru na elektroniku. Firma Asekol má již
v chodbě OÚ umístěn kontejner na drobný elekroodpad a elektrozařízení, nyní nabízí větší kontejner na
elektroniku, který je zabezpečen proti vniknutí – pokud je do něj něco vhozeno, již to nejde vyndat zpět
ven. Kontejner by mohl být umístěn ve dvoře OÚ – tak, jak je umístěn i kontejner na textil.
Usnesení 11e:
ZO Šaratice schvaluje smlouvu s firmou Asekol na kontejner na elektrozařízení a pověřuje starostu
jejím podpisem.

Hlasování: 15 – 0 – 0, schváleno
f)

Členka ZO L. Dostálová informuje jako majitelka pozemku 903/2 (areál firmy Tryck wood s.r.o.), že
podala na OÚ Šaratice dnes žádost o souhlas s umístěním stavby – haly o rozměrech 60x18m, výška do
7m. Vzhledem k tomu, že žádost byla podána až dnes, tak se žadatelka L. Dostálová i starosta obce
přiklánění k variantě, že tuto záležitost bude vhodné projednat na některém příštím jednání ZO.

g) J. Horáček člen ZO se dotazuje na plánovaný kontejner na použitý kuchyňský olej – starosta obce
reaguje s tím, že příslušná firma nemá prozatím k dodání volné kontejnery – zatím se tedy
nerealizovalo.
h) Starosta obce také informuje, že během příštího týdne by měli být do obce dodány kompostéry a
štěpkovač.
i)

L. Dostálová – dotaz k fakturám za stočné od DSO Litava – faktury dle způsobu fakturace“A“ byly
občanům dodány s velmi krátkou dobou splatnosti – starosta obce a zároveň předseda DSO Litava
vysvětluje, že na roznos faktur byla sjednána brigádnice, která bohužel nestihla roznést včas – tento
způsob dodání faktur občanům byl ze strany DSO Litava zvolen jako cenově výhodnější než
prostřednictvím pošty, p. K. Kalouda dále ujistil přítomné, že DSO Litava nebude v tomto případě za
opožděné platby fakturovat žádné penále.

Ve 21.10 hod. odchod p. Hany Rozkopalové, ve 21.15 hod odchod p. D. Šlahory.
P. Fr. Holoubek se dotazuje na situaci s plánovou rekonstrukcí chodníků podél hlavních tras v obci
Šaratice. Starosta obce sděluje, že příslušným projektantem dosud nebylo vyřízeno stavební povolení.
V této souvislosti se dále dotazuje L. Dostálová na plánovanou opravu nájezdu na ulici Ostudy –
starosta sděluje, že firma pana Pauříka z Křenovic byla oslovena k dodání cenové nabídky, k vlastní
realizaci by dříve než na podzim letošního roku nedošlo. P. Roman Konečný podotýká, zda nebude
vhodné oslovit v souvislosti s rekonstrukcí chodníků i nějakou jinou firmu.
k) K. Kalouda také informuje, že do obce byly již dodány nové lavičky a koše od pana Bubeníčka.
l) Situace s nedostatkem pracovníků na práce po obci stále trvá, členové ZO se shodli, že bude vhodné dát
výzvu na prac. pozici např. i do Obecního zpravodaje.
j)

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 5/2019 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 21:30 hod.

Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 06.06.2019, zápis má 5 stran
Zapsala : Blanka Jiráčková

…………………………………

Ověřil:

Hana Rozkopalová

…………………………………

Dalibor Šlahora

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

