ZÁPIS č. 13/2019
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 30.10.2019

Přítomní:

Dosoudil Libor, Drabálek Josef, Holoubek František, Horáček Jaroslav,
Janíčková Lucie, Přerovský Richard, Kalouda Karel, Konečný Roman, Silnica
Marek, Schuster Milan, Málek Miroslav, Pitrová Dana
Nepřítomen: Omluveni: Dostálová Ludmila, Šlahora Dalibor, Rozkopalová Hana – příchod
19.10 hod.
Zapisovatel :
Jiráčková Blanka
Ověřovatel zápisu: Horáček Jaroslav, Přerovský Richard
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. Zapisovatelkou navržena p.
Blanka Jiráčková, ověřovateli zápisu pan Jaroslav Horáček a pan Richard Přerovský .
Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace o kontrolách výkonu matriční agendy a agendy ověřování za r. 2019 z JMK
a MěÚ Slavkov u Brna
3. Informace o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření Obce Šaratice v roce 2019
4. Informace o probíhající přístavbě budově školy
5. Informace o probíhající přístavbě budovy tělocvičny
6. Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene E-on, NN
kabel Cholakov
7. Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene E-on , NN kabel Kupka
8. Projednání poskytnutí příspěvku na benefiční koncert pro Nadační fond Krtek –
vystoupení orchestru MUSICA NOVA v kostele sv. Mikuláše v Šaraticích dne
24.11.2019
9. Projednání žádosti Charitní pečovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna – poskytnutí
příspěvku na zakoupení nového služebního automobilu
10. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7/2019
11. Úkoly, různé, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje program jednání, zapisovatelkou je p. Blanka Jiráčková,
ověřovateli zápisu jsou pan Jaroslav Horáček a pan Richard Přerovský.
Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno
2. Informace o kontrolách výkonu matriční agendy a agendy ověřování za r. 2019
z JMK a MěÚ Slavkov u Brna.
Starosta seznámil přítomné členy ZO s výsledkem kontrol na úseku matriční agendy a
ověřování za rok 2019. Jednalo se o kontroly z KÚ JMK a z MěÚ Slavkov u Brna. Ve
výkonu agend nebyly shledány nedostatky a nebyla stanovena také žádná nápravná
opatření.

Usnesení 2:
ZO bere na vědomí informaci o výsledku kontroly matriční agendy a agendy ověřování
z KÚ JMK a MěÚ Slavkov u Brna
Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí

3. Informace o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření Obce Šaratice v roce 2019
V 19.10 hodin zaznamenán příchod zastupitelky – p. Hany Rozkopalové,
od
projednávaného bodu č. 3 přítomno tedy 13 členů ZO.
Členové ZO seznámeni s výsledky dílčího přezkoumáni hospodaření Obce Šaratice v roce
2019 – pro Obce Šaratice zajišťuje firma AUDIT KORREKT s.r.o. Vše v pořádku.
ZO bere na vědomí informaci o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce
Šaratice v roce 2019.
Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí
4. Informace o probíhající přístavbě budovy školy
Starosta informuje:
- na škole probíhá aktuálně oplechování střechy, provádí se zateplení přistavované
budovy polystyrenem
- dodavatel stavby provádí interní výběrová řízení
na dodavatele nábytku a
elektrotechnické části do nově vznikajících odborných učeben
- dokončují se vývody a rozvody v podlahách
- v měsíci listopadu – pravděpodobně až koncem listopadu budou dodána okna
Usnesení 4:
ZO bere na vědomí informaci o probíhající přístavbě budovy školy
Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí
5. Informace o probíhající přístavbě budovy tělocvičny
ZO informováno:
- hrubá stavba je dokončena, pracuje se na dřevěné konstrukci střechy a následně se
bude řešit zaizolování střechy
- do výroby je zadáno zhotovení oken a dveří, proběhlo také napojení přístavby na
původní budovu, přístavba je nyní provizorně uzavřena tak, aby byl provoz tělocvičny
zajištěn
- firma Prostavby a.s. stále počítá s tím, že přístavba bude dokončena před letošními
vánočními svátky, fasáda přístavby pokud by to již počasí nedovolilo, bude
v nejhorším dokončena až na jaře 2020
Usnesení 5:
ZO bere na vědomí informaci o probíhající přístavbě budovy tělocvičny
- Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí
6. Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene E-on,
NN kabel Cholakov
Starosta seznámil členy ZO s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene E-on NN kabel Cholakov.

Usnesení 6
ZO schvaluje schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene NN
kabel Cholakov a pověřuje starostu jejím podpisem
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
7. Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene E-on, NN kabel Kupka
Starosta seznámil členy ZO s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene E-on NN kabel
Kupka, smlouva o smlouvě budoucí NN kabel Kupka byla projednána a schválena již před
časem.
Usnesení 7
ZO schvaluje schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene NN kabel Kupka a
pověřuje starostu jejím podpisem
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
8. Projednání poskytnutí příspěvku na benefiční koncert pro Nadační fond Krtek –
vystoupení orchestru MUSICA MOVA v kostele sv. Mikuláše v Šaraticích dne
24.11.2019
Starosta seznámil ZO s žádostí ŘKF Šaratice o poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč na
pořádání koncertu dne 24.11.2019 v kostele sv. Mikuláše v Šaraticích – jedná se o koncert
jehož výtěžek bude věnován Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek. Akce je také
spolufinancována mikroregionem Slavkovské bojiště.
Usnesení 8
ZO schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro ŘKF Šaratice na pořádání koncertu pro
NFDO Krtek dne 24.11.2019 v kostele sv. Mikuláše v Šaraticích.
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
9. Projednání žádosti Charitní pečovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna –
poskytnutí příspěvku na zakoupení nového služebního automobilu
Starosta informuje přítomné zastupitele o žádosti Charitní a pečovatelské služby Bučovice a
Slavkov u Brna. S žádostí o příspěvek byly osloveny vlastně všechny obce spádového
regionu. Náměstek JMK p. R. Hanák navrhnul v rámci diskuze, která okolo této problematiky
začala probíhat mezi starosty jednotlivých oslovených obcí, zorganizovat schůzku mezi
zástupci JMK, starostů a Charitní pečovatelské služby – na této schůzce by došlo
k prodiskutování, jak vlastně si Charita poskytnutí příspěvku představuje a v jaké výši jej
očekává. Starosta obce p. K. Kalouda dále připomíná, že i naše obec na činnost Charity
finančně přispívá a navrhuje vyčkat s rozhodnutím o příspěvku na pořízení nového
automobilu až po schůzce, která se má uskutečnit na půdě JMKÚ.
Usnesení 9
ZO bere na vědomí informaci o podání žádosti Charitní pečovatelské služby Bučovice a
Slavkov u Brna o poskytnutí finančního příspěvku na nový automobil. Vlastní
rozhodnutí o poskytnutí příspěvku a jeho výši odloženo na některé další jednání ZO
Šaratice až poté, co proběhne jednání na JMKÚ.
Hlasování: nehlasováno, vzato na vědomí
10. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7/2019
Starosta seznamuje ZO s jednotlivými položkami rozpočtového opatření č. 7/2019.
Usnesení 10
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019.
Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno

11. Úkoly, různé, závěr
- a) Obec obdržela žádost z Domova pro seniory v Sokolnicích o finanční příspěvek na
provoz domova, konkrétně na aktivizační činnosti – vedení domova podotýká, že v
domově se nachází zaměstnanci a klienti i z řad občanů Šaratic. V následné diskuze a
v návaznosti na obdobnou problematiku projednávanou v bodě č. 9 (žádost Charity o
příspěvek) vyplynulo
Usnesení 11a
ZO bere na vědomí informaci o podání žádosti o finanční příspěvek z Domova pro
seniory v Sokolnicích a odkládá projednání této žádosti na další jednání ZO Šaratice.
Hlasování: nehlasováno, vzato na vědomí

b) Starosta obce dále informuje, že uzavírka silnice v Újezdě u Brna, na Rychmanově
bude prodloužena až do 30.11.2019, od 16.11.2019 bude Rychmanovem umožněno
projíždět alespoň linkovým autobusům. Veškerá ostatní silniční doprava bude vedena
stávající objízdnou trasou přes obce Šaratice a Hostěrádky-Rešov.
- c) Dále starosta informuje ZO o zákonu č. 99/2019 Sb., který ukládá obcím a jím
řízeným nebo zřizovaným organizacím povinnost veškeré internetové stránky a
mobilní aplikace učinit vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními pro
všechny své uživatele – tj. i pro osoby zdravotně postižené, např. slabozraké – nejen
z počítače, ale i z tabletu a mobilních telefonů. Je tedy nutné naše webové stránky
upravit dle tohoto zákonného ustanovení. Společnost Antee, které naše obecní webové
stránky po technické stránce spravuje, nutnost úprav vyčíslila na 34.300,- Kč + DPH.
Usnesení 11c
ZO pověřuje starostu obce podpsáním smlouvy s firmou Antee (správcem našich
webových stránek) o provedení nutných úprav s souvislosti se zákonem č. 99/2019 Sb.
Hlasování: 12 – 0 – 1, (zdržela se H. Rozkopalová) schváleno
-

-

-

-

-

ZO dále informováno, že v souvislosti s projednanou a schválenou novelou zákona o
místních poplatcích bude nutné ještě do konce roku schválit i nově obecně závazné
vyhlášky o místních poplatcích (především poplatek ze psů), tak aby poplatky byly od
1.1.2020 vybírány dle platné legislativy.
Diskuze zda termín posledního jednání ZO Šaratice v roce 2019 neposunout až na
pondělí 23.12.2019 – ne , zůstane původní termín středa 18.12.2019.
Místostarosta obce informuje o stále trvajícím problému s propadlinou na chodníku na
mostě přes Milešovský potok – most by opravován v termínu 5-8/2018 – jedná se tedy
o záruční opravu. Byla kontaktována v této záležitosti SÚS JMK – p. Daněk, který
sdělil, že o opravu požádají subdodavatele, který vlastní opravu mostu pro SÚS
realizoval – sami to opravit nemohou. Ing. M. Silnica se hodlá intenzivně dotazovat
SÚS na to, jak to s opravou vypadá.
Z pléna dotaz na vydávání kompostérů občanům – je vydáno 219 kompostérů
z celkového množství.
R. Konečný – dotaz na odstavený automobil v ulici Chaloupky u domu č. 263 –
v místech, kde má být chodník – starosta sděluje, že se mu prozatím nepodařilo
kontaktovat majitele odstaveného vozidla, v tomto domě mu také nikdo neotvírá. P.
R. Konečný přislíbil - vzhledem k tomu, že v této lokalitě bydlí, že se pokusí tuto
záležitost řešit.
H. Rozkopalová – dotaz, zda obec bude ještě řešit pořízení dalších laviček a
odpadkových košů – prozatím ne.

-

-

-

H. Rozkopalová – dotaz na výsadbu stromů v rámci katastru obce – starosta obce
sděluje, že není dosud pevně vytipován pozemek vhodný k výsadbě . Jako jeden
z vhodných obecních pozemků se jeví ten, který se nachází vedle cesty v lokalitě
„Kopeček“ směrem k silnici na Milešovice – zde by mohl vzniknout biokoridor. Je
však nutné připravit projekt, s jehož přípravou by měl obci pomoci pan Dominik
Grohmann – specialista především na výsadbu ovocných stromů v krajině.
Opět řešena otázka zda nenavýšit počet kontejnerů na tříděný odpad, ZO informováno,
že ve dvoře OÚ je již kontejner na použitý kuchyňský olej (do kontejneru se použitý
kuchyňský olej ukládá v uzavřených PET lahvích).
Kulturní výbor informuje, že termín rozsvícení vánočního stromu je stanoven na
neděli 1.12.2019

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 13/2019 vyčerpán, starosta poděkoval
všem za účast a jednání ukončil ve 20:25 hod.

Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 07.11.2019, zápis má 5 stran
Zapsal/a : Blanka Jiráčková

…………………………………

Ověřil/a: Jaroslav Horáček

…………………………………

Richard Přerovský

Starosta : Karel KALOUDA

…………………………………
………………………………..

