ZÁPIS č. 9/2019
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 7.8.2019

Přítomní:

Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František,
Horáček Jaroslav, Přerovský Richard, Kalouda Karel, Konečný Roman,
Silnica Marek, Schuster Milan, Šlahora Dalibor, Málek Miroslav, Rozkopalová
Hana
Nepřítomen:
Janíčková Lucie, Pitrová Dana (omluveni)
Zapisovatel :
Ing. Marek Silnica
Ověřovatel zápisu: Přerovský Richard a Horáček Jaroslav
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
13 z celkového počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen
Ing. Marek Silnica, ověřovateli zápisu pan Jaroslav Horáček a pan Richard Přerovský.
Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
Aktualizovaný program jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele přístavby
tělocvičny.
3. Projednání rozsahu prací při opravě kanalizace na ulici Malá Amerika.
4. Různé, úkoly, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje programu zasedání dle návrhu, zapisovatel je p. Ing. Marek Silnica,
ověřovateli pan Jaroslav Horáček a pan Richard Přerovský.
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

2. Schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele přístavby
tělocvičny.
Starosta seznámil ZO s dokumenty pro zadávací dokumentaci, které byly rozeslány
zastupitelům společně s pozvánkou.
Následně přijalo ZO
Usnesení 2:
ZO Šaratice schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele
přístavby tělocvičny.
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

3. Projednání rozsahu prací při opravě kanalizace na ulici Malá Amerika.
Starosta seznámil ZO s rozsahem provedených prací na ulici Malá Amerika, kde se prováděla
oprava dešťové kanalizace.
Pan František Holoubek konstatoval, že se byl podívat na provedenou opravu a v kanalizaci
stojí voda.
Rozporoval fakturovanou částku s realitou.
Starosta tedy navrhnul, že dne 12. 8. 2019 v 19 hod. svolá jednání s dodavatelem prací a ať si
sám může obhájit fakturaci provedených prací.
Následně přijalo ZO
Usnesení 3:
ZO Šaratice schvaluje návrh starosty obce provést zvláštní jednání pro komunikaci
s dodavatelem provedených prací.
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
4. Různé, úkoly, závěr
a) Starosta obce seznámil ZO s tím, že byl provést kontrolní měření terénu u panelové
cesty ve směru od hřbitova k průmyslové zóně a zjistil, že terén je cca o 10 cm vyšší u
Koukolové stěny. Pouze u přejezdu do zahrady je terén o 6 cm níže.
Navrhnul zvýšení přejezdového prahu nad úroveň panelové cesty a tím se docílí
zamezení případné vody vzniklé přívalovými dešti.
Zároveň konstatoval, že panelová cesta vznikla v roce 2006 a do té doby bylo toto
místo vždy v období dešťů podmáčené.
b) Budova kina – Starosta obce informoval, že stávající podnájemník nemá srovnány účty
a díky tomu nedošlo k ukončení nájemní smlouvy dohodou.

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 9/2019 vyčerpán, starosta poděkoval
všem za účast a jednání ukončil ve 20:15 hod.

Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 7.8.2019, zápis má 2 strany
Zapsala : Ing.Marek Silnica

…………………………………

Ověřil: Jaroslav Horáček

…………………………………

Richard Přerovský

Starosta : Karel KALOUDA

…………………………………
………………………………..

