ZÁPIS č. 8/2019
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 31.7.2019

Přítomní:

Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František,
Horáček Jaroslav, Janíčková Lucie, Kalouda Karel, Konečný Roman, Pitrová
Dana, Silnica Marek, Schuster Milan, Šlahora Dalibor
Nepřítomen:
Málek Miroslav, Rozkopalová Hana, Přerovský Richard (omluveni)
Zapisovatel :
Ing. Marek Silnica
Ověřovatel zápisu: Libor Dosoudil a Milan Schuster
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
12 z celkového počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen p.
Marek Silnica, ověřovateli zápisu pan Libor Dosoudil a pan Milan Schuster. Zasedání bylo
svoláno v souladu se zákonem.
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2019
3. Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej obecního pozemku par.č.396/13
4. Informace o probíhající přístavbě budovy ZŠ Šaratice
5. Schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele přístavby
tělocvičny.
6. Různé, úkoly, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje programu zasedání dle návrhu, zapisovatel je p. Ing. Marek Silnica,
ověřovateli pan Libor Dosoudil a pan Milan Schuster.
Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

2. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2019
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č. 5/2019.
Následně přijalo ZO
Usnesení 2:
ZO Šaratice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019.
Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno
Příchod v 19:12 paní Hany Rozkopalové.

3. Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej obecního pozemku par.č.396/13
Starosta seznámil ZO s jedinou nabídkou za místo pro možnou stavbu garáže.
Přišla jediná nabídka za parcelu č. 396/13 od pana Halbiny, kde nabídka je 500Kč / m2.
Celková výměra je 21 m2.
Následně přijalo ZO
Usnesení 3:
ZO Šaratice schvaluje prodej par. č. 396/13 za nabídnutou cenu 500Kč/ m2.
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
4. Informace o probíhající přístavbě budovy ZŠ Šaratice
Starosta seznámil ZO s průběhem řešení přístavby, kde probíhají kontrolní dny 1 x 14dní.
Popsal info o průběhu nutných bouracích prací, popis řešených úprav díky nutné změně
vedení vzduchotechniky pro možnou výstavbu výtahové šachty.
Realizace je časována tak, aby byly neprašnější práce před začátkem školy.
Voda, topení, elektro je přichystáno.
Následně přijalo ZO
Usnesení 4:
ZO Šaratice bere na vědomí.
Hlasování : nehlasováno
5. Schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele přístavby
tělocvičny.
Starosta seznámil ZO se situací v rámci potřebných podkladů, kde nebylo dodáno vše
potřebné k možnému rozhodnutí, proto tento bod bude přeložen na mimořádné ZO.
Usnesení 5
ZO bere na vědomí.
Hlasování: nehlasováno
6. Různé, úkoly, závěr
a) Starosta obce seznámil ZO s podáním výpovědi nájemní smlouvy na pronájem
nebytových prostor bývalé budovy kina.Výpověď je datována 24.7.2019 s datem
ukončení ke konci měsíce červenec.
Následně informoval, že pan Máca by teoreticky měl zájem o případný podnájem
těchto prostor.
Návrh starosty je projít současný stav těchto prostor a následně se rozhodovat co
s budovou do budoucna.
Usnesení 6a
ZO Šaratice souhlasí s návrhem starosty obce – projít současný stav a následně se
rozhodnout co s budovou do budoucna.
Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno

b)

Starosta obce seznámil ZO s již přípravou na osazení dopravního značení na ulici
Ostudy, kde dorazí technik 2.8.2019 – vše je včetně montáže.

c) František Holoubek vznesl dotaz – Co dešťová kanalizace a rozbor řešení, jelikož byla
provedena v kratším úseku, aby došlo k poměrné změny fakturace a tím došlo k úspoře.

Starosta reagoval, že fakturace bude realizována ve skutečném provedení a díky
různým komplikacím je rád, že úsek v další části již nebyl narušen a nemusela se
modernizace protahovat dále.
Pochopitelně fakturace bude řešena pro pouze daný úsek.
d) Jaroslav Horáček informoval, že na panelové cestě u hřbitova vzniká při přívalových
deštích vodní laguna. Tím pak dochází k záplavě zahrad.
Host: pani Koukolová podotkla, že jim to díky tomu podmáčí stodolu a zaplavuje
zahradu.
Pravděpodobná příčina může být řešena tím, že na protější straně došlo k navezení
půdy a tím zaplavování zahrad.
Proto žádá, aby zastupitelé se šli podívat na kolizní místo a měli možnost reálně
posoudit situaci.
Starosta reagoval, že je nereálné řešit dešťovou kanalizaci v těchto částech obce,
jelikož by byly obrovské náklady pro řešení celé této ulice.
Každý se tedy půjde podívat na kolizní místo a následně bude rozhodnuto.

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 8/2019 vyčerpán, starosta poděkoval
všem za účast a jednání ukončil ve 20:35 hod.

Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 31.07.2019, zápis má 3 stran
Zapsala : Ing.Marek Silnica

…………………………………

Ověřil:

Libor Dosoudil

…………………………………

Milan Schuster

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

