ZÁPIS č. 14/2019
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 27.11.2019

Dosoudil Libor, Drabálek Josef, Dostálová Ludmila, Holoubek František,
Horáček Jaroslav, Janíčková Lucie, Přerovský Richard, Kalouda Karel,
Schuster Milan, Málek Miroslav, Pitrová Dana, Rozkopalová Hana, Šlahora
Dalibor
Nepřítomen: Omluveni: Konečný Roman, Silnica Marek – příchod ve 20.40 hod.
Zapisovatel :
Jiráčková Blanka
Ověřovatel zápisu: Dosoudil Libor, Holoubek František
Místo a čas konání: Obřadní síň OÚ, Šaratice v 19.00 hod
Přítomní:

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. Zapisovatelkou navržena p.
Blanka Jiráčková, ověřovateli zápisu pan Libor Dosoudil a pan František Holoubek. Zasedání
bylo svoláno v souladu se zákonem.
Program jednání – doplněny body 11 - 14:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace o Tříkrálové sbírce 2020 v obci Šaratice
3. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky obce Šaratice č. 1/2019 – místní
poplatek ze psů
4. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky obce Šaratice č. 2/2019 – místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
5. Projednání žádosti o odkoupení části obecního pozemku par. č. 396/1 (21m2) na
stavbu garáže (vedle par. č. 396/13)
6. Projednání žádosti o odkoupení části obecního pozemku par. č. 396/1 (8m2) –
mezi pozemky par. č. 396/9 a 396/2 – na stavbu garáže
7. Informace o probíhající přístavbě budovy tělocvičny
8. Informace o probíhající přístavbě budovy školy
9. Opětovné projednání žádosti Charitní pečovatelské služby Bučovice a Slavkov u
Brna – poskytnutí příspěvku na zakoupení nového služebního automobilu +
informace o proběhlém jednání k této problematice na JMKÚ v Brně
10. Opětovné projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Domovu pro
seniory v Sokolnicích
11. Žádost o vyjádření ke stavbě – stavební úpravy a nástavba RD Šaratice, Dvorek
156
12. Žádost o vyjádření ke stavbě – stavební úpravy a změna využití zemědělské
stavby na objekt pro bydlení, par.č. 351 v k.ú. Šaratice
13. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – V518 kompletní rekonstrukce
vedení
14. Žádost SRPŠ z.s. Šaratice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šaratice – na
školní ples a dětský karneval v r. 2020
15. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 8/2019
16. Úkoly, různé, závěr

Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje doplněný program jednání, zapisovatelkou je p. Blanka Jiráčková,
ověřovateli zápisu jsou pan Libor Dosoudil a pan František Holoubek
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
2. Informace o Tříkrálové sbírce 2020 v obci Šaratice.
Starosta obce informuje, že oblastní Charita Hodonín opět počítá se zapojením obce
Šaratice do Tříkrálové sbírky i v r. 2020. Obec pomáhá sbírku spoluorganizovat
především s dobrovolníky – koledníky (vedoucí skupinek + děti) a ŘKF Šaratice. Sbírka
by měla proběhnout během prvních 14 dní v měsíci lednu 2020, přesný termín konání
sbírky v naší obci dosud není stanoven.
Usnesení 2:
ZO bere na vědomí informaci o plánované Tříkrálové sbírce v obci Šaratice v r. 2020.
Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí

3. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky obce Šaratice č. 1/2019 – místní
poplatek ze psů
Členové ZO dle předložených podkladů byli seznámeni s návrhem OZV č. 1/2019 – místní
poplatek ze psů. Návrh vyhlášky byl vypracován v souladu s metodickým pokynem odboru
dozoru Ministerstva vnitra ČR. OZV – místní poplatek ze psů je nutné aktualizovat z důvodu
novelizace platné právní úpravy – byl novelizován zákon o místních poplatcích. Pokud tedy
máme poplatek za psy od 1.1.2020 vybírat dle platných zákonů, je novelizace stávající OZV
nezbytná. V návrhu nové OZV č. 1/2019 je také upravena sazba poplatku takto:
- za jednoho psa: 100,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 100,- Kč
Usnesení 3
ZO schvaluje OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů, a to dle předloženého návrhu
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

4. Projednání a chválení Obecně závazné vyhlášky obce Šaratice č. 2/2019 – místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (dále jen za popelnice)
Členové ZO opět dle předložených podkladů byli seznámeni s návrhem OZV č. 2/2019 –
místní poplatek za popelnice. Návrh vyhlášky byl opět vypracován v souladu s metodickým
pokynem odboru dozoru Ministerstva vnitra ČR. V návrhu nové OZV č. 2/2019 je
s účinností od 1.1.2020 upravena i s ohledem na stále se zvyšující náklady obce na likvidaci
komunálního opadu sazba poplatku takto: 540,- Kč/osoba/rok, případně 540,- Kč/rok/trvale
neobydlená nemovitost.
Usnesení 4
ZO schvaluje OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to dle
předloženého návrhu
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

5. Projednání žádosti o odkoupení části obecního pozemku par. č. 396/1 (21m2) na
stavbu garáže (vedle par. č. 396/13)
Dle podnětu p. P. Herky, bytem Šaratice, se ZO zabývá možností na vyhlášení záměru na prodej
části obecního pozemku par. č. 396/1 o velikosti cca 21m2 (vedle pozemku par. č. 396/13. Je
však případně nutné provést geometrické zaměření pozemku.
Usnesení 5:
ZO schvaluje záměr na prodej části obecního pozemku par. č. 396/1 v k.ú. Šaratice, o
velikosti 21m2 (vedle pozemku par. č. 396/13)
Hlasování : Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

6. Projednání žádosti o odkoupení části obecního pozemku par. č. 396/1 (8m2) – mezi
pozemky par. č. 396/9 a 396/2 – na stavbu garáže
396/13)
Dle podnětu p. L. Popeláka, bytem Zbýšov, se ZO zabývá možností na vyhlášení záměru na
prodej části obecního pozemku par. č. 396/1 o velikosti cca 8m2 (mezi pozemky par. č. 396/9 a
396/2.
Usnesení 6
ZO schvaluje záměr na prodej části obecního pozemku par. č. 396/1 v k.ú. Šaratice, o
velikosti cca 8m2 (bude upřesněno dle geometrického plánu )
Hlasování : Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

7. Informace o probíhající přístavbě budovy tělocvičny
Starosta informuje:
- Jsou již zalité podlahy, provedeny omítky na stěnách, rozvody vody, elektřiny připojení
na splaškovou kanalizaci, dokončují se okna, od příštího týdne se budou dělat obklady,
pak se usadí sanita a budou prováděny sádrokartonářské práce.
- P. Libor Dosoudil – dotaz na vzduchotechniku a odvětrání – reaguje starosta obce s tím,
že odvětrání se již podařilo vyřešit.
Usnesení 7:
ZO bere na vědomí informaci o probíhající přístavbě budovy tělocvičny.
Hlasování: nehlasováno, vzato na vědomí

8. Informace o probíhající přístavbě budovy školy
Starosta informuje:
- Objednaná okna na přístavbu školy bohužel ještě nebyla dodána – aktuální termín jejich
dodání je 12/2019. Dále se mají betonovat podlahy, potřebné rozvody v podlahách jsou
hotovy.
- Řeší se také budoucí rozmístění nábytku v nových učebnách.
- Je dodělaná také střecha a řešil se výběr barvy na fasádu – projektantem byla navržena
a na kontrolním dnu schválena barva šedo-modrá.
Usnesení 8:
ZO bere na vědomí informaci o probíhající přístavbě budovy školy.
Hlasování: nehlasováno, vzato na vědomí

9. Opětovné projednání žádosti Charitní pečovatelské služby Bučovice a Slavkov u
Brna – poskytnutí příspěvku na zakoupení nového služebního automobilu +
informace o proběhlém jednání k této problematice na JMKÚ v Brně
Starosta informuje o jednání, kterého se v rámci této problematiky zúčastnil na JMKÚ v Brně.
V celé ČR je celkem 35 různých pečovatelských služeb – jejich činnost kromě státního
rozpočtu dofinancovávají krajské úřadě, úřady obcí s rozšířenou působností (ORP), někde
přispívají i obce jednotlivě. Např. i obec Šaratice přispívá ORP Slavkov u Brna na
financování sociálních služeb v rámci slavkovského regionu. Celkově z jednání na JMKÚ
vyplynulo, že jednotliví poskytovatelé sociálních služeb na svoji činnost dostávají finanční
prostředky a pokouší se získat další finanční prostředky i navíc – viz. předmětná žádost o
příspěvek na zakoupení nového služebního automobilu.
Usnesení 9
ZO rozhodlo , že neposkytne příspěvek na zakoupení nového služebního automobilu
pro Charitní pečovatelskou službu Bučovice a Slavkov u Brna.
Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno

10. Opětovné projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Domovu pro
seniory v Sokolnicích
- Opětovné projednání žádosti z Domova pro seniory v Sokolnicích o finanční
příspěvek na provoz domova, konkrétně na aktivizační činnosti – vedení domova
podotýká, že domově se nachází zaměstnanci a klienti i z řad občanů Šaratic. V
návaznosti na předchozí projednávaný bod k problematice financování sociálních a
pečovatelských služeb vyplynulo
Usnesení 10
ZO rozhodlo , že neposkytne finanční příspěvek Domovu pro seniory v Sokolnicích.
Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno

11. Žádost o vyjádření ke stavbě – stavební úpravy a nástavba RD Šaratice, Dvorek 156
Starosta seznámil přítomné s žádostí o vyjádření ke stavbě – stavební úpravy a nástavba RD
Šaratice, Dvorek 156 – stavebník p. Natálie Šlahorová, bytem Šaratice. Z projednávané
problematiky ke stavbě vyplynula usnesení:
Usnesení 11a
ZO souhlasí se stavbou na obecním pozemku (realizace plynové přípojky)
Hlasování: 12 – 0 – 1, schváleno (zdržel se D. Šlahora)
Usnesení 11b
ZO souhlasí se vznikem věcného břemena na obecním pozemku kvůli realizaci plynové
přípojky a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Hlasování: 12 – 0 – 1, schváleno (zdržel se D. Šlahora)

12. Žádost o vyjádření ke stavbě – stavební úpravy a změna využití zemědělské stavby
na objekt pro bydlení, par.č. 351 v k.ú. Šaratice
ZO seznámeno s žádostí pana Tomáše Kropáčka, bytem Šaratice o vyjádření ke stavbě – stavební
úpravy a změna využití zemědělské stavby na objekt pro bydlení , par.č. 351 v k.ú. Šaratice.
Usnesení 12
ZO vydává souhlasné stanovisko ke stavbě a stavebním úpravám – změna využití
zemědělské stavby na objekt pro bydlení, par.č. 351 v k.ú Šaratice
Hlasování: 11 – 0 – 2, schváleno (zdržel se M. Málek, R. Přerovský)

13 Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – V518 kompletní rekonstrukce vedení
Starosta seznámil ZO s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene – V518 kompletní
rekonstrukce vedení – sloupy vysokého napětí - remízek směrem na Milešovice. Obec před
časem již uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí.
Usnesení 13
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – V518 kompletní rekonstrukce
vedení a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno

14 Žádost SRPŠ z.s. Šaratice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šaratice – na školní ples a
dětský karneval v r. 2020
P. Jitka Koukolová jako předsedkyně SRPŠ z. s. Šaratice zaslala na obec žádost o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Šaratice ve výši 10 000,- Kč – na pořádání školního plesu a dětského
karnevalu v lednu 2020. Žádost odůvodněna tím, že se jedná o dar pro děti.
Z diskuze vyplynulo, že místní organizace a spolky, které pořádají plesy či obdobné akce, na
žádné takové akci nebyly ve finanční ztrátě. Mimo to obec každé pořádající organizaci
zdarma pronajímá prostory tělocvičny + je nápomocna s organizací akce (příprava stolů, židlí,
jejich následný úklid apod.). Dále obec také všem místním spolkům věnuje i dar do tomboly.
A pokud je žádost odůvodněna, že se jedná o dar pro děti, nutno také podotknout, že obec
každoročně ze svého rozpočtu přispívá na mimoškolní aktivity dětí a mládeže částkou
150.000,- Kč.
Usnesení 14
ZO Šaratice schvaluje poskytnutí dotace z obecního rozpočtu ve výši 10.000,- Kč SRPŠ,
z.s. Šaratice na pořádání školního plesu a dětského karnevalu v lednu r. 2020.
Hlasování: 0 – 13 – 0 (neschváleno)

15. Schválení a projednání rozpočtového opatření č. 8/2019
ZO seznámeno s položkami rozpočtového opatření č. 8/2019
Usnesení 15
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019
Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno

16 Úkoly, různé, závěr
- Respono Vyškov – informace o konání neformálního setkání zástupců
akcionářů společnosti, které proběhne ve čtvrtek 28.11.2019 ve Vyškově – za
naši obec se zúčastní místostarosta obce Ing. M.Silnica
- Obec Šaratice dále od firmy Respono Vyškov obdržela informační e-mail o
navýšení cen u objemného odpadu a u mobilního svozu nebezpečných odpadů
a elektrozařízení od 1.1.2020.
- Od společnosti VaK Vyškov obec obdržela informaci o navýšení cen vodného
a stočného od 1.1.2020 a od 1.5.2020 (informace je již vyvěšena i na úřední
desce obce Šaratice, obce Šaratice se ve vztahu k VaK Vyškov týká pouze
platba vodného).
- Ve 20.30 hodin ochod členů ZO L. Janíčkové a D. Šlahory, aktuálně přítomno
11 členů ZO
- Starosta dále podává informaci o probíhající další etapě opravy silnice mezi
obcemi Újezd u Brna a Otnice – do konce roku 2019 má být hotova další etapa
opravy od Újezdu až ke křižovatce U stříbrné kule. V aktuálně opravovaném
úseku je umístěn semafor, který měl v průběhu stavebních prací umožnit
průjezd alespoň linkovým autobusům. Bohužel nastaly komplikace – takže
veškerá doprava i linkové autobusy jsou nuceny jezdit objízdnou trasou přes
Šaratice a Hostěrádky – Rešov. Při příhodném počasí budou následovat
plynule další části opravy silnice až do Otnic.
- Starosta tlumočí přítomným členů ZO Šaratice poděkování majitelů bytových
jednotek domu Šaratice, Kotrč 33 za provedenou opravu obecního chodníku u
tohoto bytového domu. Podmínky realizace této části obecního chodníku
projednávalo ZO, podrobnější podmínky byly následně ještě projednávány i na
RO.
- Ve 20.40 hodin zaznamenán příchod člena ZO Ing. M. Silnici – přítomno 12
zastupitelů
- Následuje diskuze k práci obecních zaměstnanců a jejich práci pro LITAVU
DSO – údržba nové kanalizace odpadních vod. Zda by se obecní zaměstnanci
neměli věnovat jen práci pro obec a neodbíhat k řeší problémů s ČOV a
kanalizací. Starosta vysvětluje, že obecní zaměstnanci v rámci pracovního
týdne odpracují potřebný počet hodin pro obec (údržba obce, pomoc při
zajišťování různých sportovních či kulturních akcích, pořádek v kontejnerech –
roztřídění odpadů špatně uložených, zajišťují pořádek v okolí kontejnerů,
pomáhají o sobotách i nedělích s přípravou tělocvičny OÚ na akce apod).
V rámci LITAVA DSO mají sjednaný pracovní úvazek, který také dle dohody
odpracují.
- Dotaz L. Dostálové na sekání trávy na sportovním areále – starosta sděluje, že
dle domluvy a pracovní smlouvy nyní seká na areále trávu správcová areálu.
- Obec byla oslovena firmou MORAM GROUP s.r.o – www. infraset.cz – s
nabídkou stroje na opravu komunikací – starosta připomíná, že v rámci DSO
ŽlaP je v majetku právě takový stroj a jednotlivým obcím svazku je
k zapůjčení – není tedy nutné využívat dalších nabídek.
- ZO informováno, že nově instalované lavičky po obci na zimní období
uklidíme do obecní stodoly.

-

Ing. H. Rozkopalová dotaz, zda bude i v r. 2020 možno žádost o dotaci na
mimoškolní aktivity dětí a mládeže – ano, je s tím počítáno.

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 14/2019 vyčerpán, starosta poděkoval
všem za účast a jednání ukončil ve 20:50 hod.

Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 6.12.2019, zápis má 7 stran
Zapsal/a : Blanka Jiráčková

…………………………………

Ověřil/a: Libor Dosoudil

…………………………………

František Holoubek

Starosta : Karel KALOUDA

…………………………………
………………………………..

