ZÁPIS č. 15/2019
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 18.12.2019

Dosoudil Libor, Drabálek Josef, Holoubek František, Horáček Jaroslav,
Přerovský Richard, Kalouda Karel, Konečný Roman, Rozkopalová Hana,
Schuster Milan, Silnica Marek
Nepřítomen: Omluveni: Dostálová Ludmila, Janíčková Lucie, Málek Miroslav Pitrová
Dana, Šlahora Dalibor
Pozdní příchod: Rozkopalová Hana – příchod v 19.10 hod., přítomna od bodu č. 2
Zapisovatel :
Jiráčková Blanka
Ověřovatel zápisu: Drabálek Josef, Konečný Roman
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
9 členů ZO z celkového počtu, ZO je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou navržena p.
Blanka Jiráčková, ověřovateli zápisu pan Josef Drabálek a pan Roman Konečný. Zasedání
bylo svoláno v souladu se zákonem.
Program jednání :
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace o jednáních Rady obce
3. Informace firmy Respono o zvýšení ceny za svoz papíru od 1.1.2020
4. Informace o probíhající přístavbě budovy tělocvičny
5. Informace o probíhající nástavbě budovy základní školy
6. Schválení změny pro odměňování zastupitelů od 1.1.2020
7. Schválení smlouvy s Knihovnou Karla Dvořáčka, Vyškov
8. Schválení příspěvku na financování systému IDS JMK
9. Schválení smlouvy na prodej části obecního pozemku par. č. 396/1 (21m2) (vedle par.
č. 396/13)
10. Schválení smlouvy na prodej části obecního pozemku par. č. 396/1 (8m2) – mezi
pozemky par. č. 396/9 a 396/2
11. Pokyny k inventurám majetku obce prováděným k 31.12.2019
12. Schválení plánu zasedání RO a ZO v roce 2020 – jednací den středa
13. Schválení plánu činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2020
14. Schválení plánu investičních a neinvestičních akcí pro rok 2020
15. Schválení smluv na dotace z rozpočtu obce Šaratice (TJ Šaratice, MS Voda Šaratice,
Český svaz včelařů Šaratice, z.s.)
16. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Šaratice na rok 2021-2022
17. Schválení rozpočtu obce Šaratice na rok 2020 v paragrafovém členění
18. Schválení rozpočtového opatření č. 9/2019
19. Úkoly, různé, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje program jednání, zapisovatelkou je p. Blanka Jiráčková,
ověřovateli zápisu jsou pan Josef Drabálek a pan Roman Konečný.
Hlasování : 9 – 0 – 0, schváleno

2. Informace o jednáních Rady obce
- V 19.10 hodin zaznamenán příchod zastupitelky – p. Hany Rozkopalové, přítomno 10
členů ZO Šaratice.
Starosta obce informuje přítomné, o čem jednala v uplynulém období Rada obce Šaratice.
RO např. projednávala a schvalovala:
- objízdná trasa přes Šaratice z důvodu opravy silnice mezi Újezdem u Brna a Otnicemi
- stížnost p. Brady, RD Kotrč na poničenou fasádu domu od parkujících automobilů
- projednávala se dílčí kontrola ve škole
- projednávala se informace firmy RESPONO Vyškov o plánovaném zdražování za
svoz jednotlivých druhů odpadů
- byla projednávána i dotace na stočné u vícečetných rodin s dětmi
Usnesení 2:
ZO bere na vědomí informaci o jednáních Rady obce Šaratice.
Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí

3. Informace firmy Respono o zvýšení ceny za svoz papíru od 1.1.2020
Firma Respono Vyškov informuje své smluvní partnery, že s účinností od 1.1.2020 rozhodlo
představenstvo společnosti o úpravě ceny za svoz vytříděného papíru - dochází k navýšení
ceny za svoz papíru. Členové ZO o tomto tedy informováni. Starosta podotýká, že do
budoucna můžeme v rámci obce uvažovat i o jiném systému svozu papíru.
Usnesení 3
ZO bere na vědomí informaci firmy Respono o navýšení ceny za svoz vytříděného
papíru.
Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí
4. Informace o probíhající přístavbě budovy tělocvičny
Podána informace:
- Finišuje se s instalací elektro, vody, osazuje se venkovní osvětlení, upravuje se
přístupová cesta, provádí se malířské a natěračské práce, dodělávají se vstupní dveře a
spojovací dveře mezi přístavbou a prostorem tělocvičny. Mezi vánočními svátky by
měly být dokončeny i natěračské práce. Venkovní fasáda je dokončena. Na plesovou
sezonu 2020 by měla být přístavba již v provozu.
Usnesení 4
ZO bere na vědomí aktuální informaci o přístavbě budovy tělocvičny.
Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí
5. Informace o probíhající nástavbě budovy základní školy
Starosta informuje, že jsou zabetonované podlahy, řeší se zateplení budovy. Dále byla
instalována okna (bohužel 2 okna při přepravě výrobce poškodil – musí se vyrobit znovu a
k dodání budou až po Novém roce). Jsou prováděny elektroinstalační práce, po Novém roce
se budou provádět obklady na záchodech, dále se mají provádět sádrokartonářské práce. Jako
termín dokončení prací se teď aktuálně jeví květen, červen 2020. Při posledním kontrolním
dni se spolu s architektem řešila i úprava vstupu do nadstavované budovy – konkrétně
stávající vstupní schody.
Usnesení 5:
ZO bere na vědomí informaci o nástavbě budovy školy.
Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí

6. Schválení změny pro odměňování zastupitelů od 1.1.2020
Přítomní informováni, že s účinností od 1.1.2020 se navyšují dle nařízení vlády odměny
neuvolněným zastupitelům – navýšení činí 10% oproti stávající výši odměn zastupitelů,
zaokrouhleno na koruny nahoru.
Usnesení 6
ZO schvaluje navýšení odměn pro neuvolněné zastupitele Obce Šaratice o 10% oproti
dosavadní výši, zaokrouhleno na koruny nahoru, a to s platností od 1.1.2020.
Hlasování: 9 – 0 – 1, schváleno (zdržel se M. Schuster)

7. Schválení smlouvy s Knihovnou Karla Dvořáčka, Vyškov
Každoročně, tedy i na rok 2020 je třeba schválit smlouvu s Knihovnou Karla Dvořáčka ve
Vyškově, která doplňuje knižní fond v naší místní knihovně, a to do částky 5.000,- Kč .
Usnesení 7:
ZO schvaluje smlouvu s Knihovnou Karla Dvořáčka, Vyškov na doplnění knižního
fondu v cenové výši do 5.000,- Kč
Hlasování: 10 – 0 – 0, schváleno

8. Schválení příspěvku na financování systému IDS JMK
Starosta ZO informuje, že v rámci zavedeného systému fungování IDS JMK je třeba opět
schválit za obec Šaratice příspěvek, který činí 50,- Kč/občan/rok. Jedná se tedy o částku
52.300,- Kč
Usnesení 8:
ZO schvaluje příspěvek na financování systému IDS JMK.
Hlasování: 10 – 0 – 0, schváleno

9. Schválení smlouvy na prodej části obecního pozemku par. č. 396/1 (21 m2) (vedle par.
č. 396/13)
Dle schváleného a zveřejněného záměru se s nabídkou na koupi části obecného pozemku par.
č. 396/1 (21 m2) přihlásil pouze jeden zájemce – p. Petr Herka, bytem Šaratice, nabídnul
500,- Kč/m2 + uhrazení nákladů spojených s rozdělením pozemku + poplatek na KÚ.
Usnesení 9
ZO schvaluje prodej části obecního pozemku par. č. 396/1 (21 m2) (vedle par. č. 396/13)
za cenu 500,- Kč/m2 + uhrazení nákladů spojených s rozdělením pozemku + poplatek na
KÚ, a to panu Petru Herkovi, bytem Šaratice, Náves 200.
Hlasování: 10 – 0 – 0, schváleno

10. Schválení smlouvy na prodej části obecního pozemku par. č. 396/1 (8 m2) – mezi
pozemky par. č. 396/9 a 396/2
Dle schváleného a zveřejněného záměru se s nabídkou na koupi části obecného pozemku par.
č. 396/1 (cca 8 m2) – mezi pozemky par. č. 396/9 a 396/2 přihlásil také jen jeden zájemce – p.

Luboš Popelák, bytem Zbýšov 187, nabídnul 500,- Kč/m2 + uhrazení nákladů spojených s
rozdělením pozemku + poplatek na KÚ.
Usnesení 10
ZO schvaluje prodej části obecního pozemku par. č. 396/1 (cca 8 m2 – výměra pozemku
bude upřesněna dle geometrického plánu) – mezi pozemky par. č. 396/9 a396/2, a to za
cenu 500,- Kč/m2 + uhrazení nákladů spojených s rozdělením pozemku + poplatek na
KÚ, a to panu Luboši Popelákovi, bytem Zbýšov 187.
Hlasování: 10 – 0 – 0, schváleno

11. Pokyny k inventurám majetku obce prováděným k 31.12.2019
Starosta sděluje, že auditorskou firmou nám bylo doporučeno, aby inventury prováděli
členové kontrolního výboru obce. Inventury proběhnou až po Novém roce – termín bude po
domluvě se členy KO obce upřesněn.
Usnesení 11
ZO schvaluje pokyny k inventurám dle návrhu starosty, inventury proběhnou až po
Novém roce a bude je provádět Kontrolní výbor obce.
Hlasování: 10 - 0 – 0, schváleno

12. Schválení plánu zasedání RO a ZO v roce 2020 – jednací den středa
ZO seznámeno s plánem zasedání Rady obce a Zastupitelstva obce Šaratice na rok 2020, jednacím
dnem bude opět středa. Rada obce bude probíhat vždy 1x měsíčně – zhruba v polovině měsíce,
Zastupitelstvo obce proběhne také 1x měsíčně - vždy ve středu v posledním týdnu příslušného
měsíce .
Usnesení 12
ZO schvaluje plán zasedání RO a ZO Šaratice na rok 2020, jednací den středa – dle
návrhu.
Hlasování: 10 - 0 – 0, schváleno

13 Schválení plánu činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2020
Finanční a kontrolní výbory obce by v roce 2020 měli pracovat ve stejném režimu jako dosud.
FV se schází vždy 1x měsíčně, KoV 1x čtvrtletně.
Usnesení 13
ZO schvaluje plán činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2020 – dle
předloženého návrhu.
Hlasování: 10 – 0 – 0, schváleno
14 Schválení plánu investičních a neinvestičních akcí pro rok 2020
Starosta obce informuje, že plán investičních a neinvestičních akcí na rok 2020 není
vypracován – jednotliví členové ZO však mají možnost předkládat své návrhy – nejlépe do
termínu 15. ledna 2020, kdy má proběhnout první jednání Rady obce v roce 2020, a Rada
obce se tímto může zabývat. Prioritou z hlediska investičních akcí v roce 2020 zůstává
přístavba budovy školy.
Usnesení 14

ZO Šaratice bere na vědomí uvedenou informaci k plánu investičních akcí na rok 2020.
Hlasování: nehlasováno, vzato na vědomí
15. Schválení smluv na dotace z rozpočtu obce Šaratice (TJ Šaratice, MS Voda Šaratice,
Český svaz včelařů Šaratice z.s.)
ZO seznámeno s žádostmi o poskytnutí dotací z rozpočtu obce Šaratice na rok 2020,
k žádostem byly předloženy potřebné podklady
a) TJ Šaratice, z.s. žádá o dotaci ve výši 100.000,- Kč na provoz a údržbu areálu
fotbalového hřiště v Šaraticích
b) Myslivecký spolek Voda Šaratice, z.s. žádá o dotaci ve výši 40.000,- Kč k zajištění a
zlepšení životního prostředí, zlepšení prostředí zvěře, zajištění chovu, vypouštění ,
ochrany zvěře a péče o ni. Dále má být dotace využita k veřejné propagaci myslivosti
a ochrany přírody, zejména pořádáním kulturních a společenských akcí.
c) Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Šaratice žádá o příspěvek ve výši 5.000,Kč na nákup motorového kompresoru, který bude využíván pro léčení včelstev.
Následuje diskuze k jednotlivým žádostem.
Usnesení 15
15a) ZO schvaluje smlouvu o dotaci z rozpočtu obce Šaratice pro rok 2020 pro TJ
Šaratice, z.s. ve výši 100.000,- Kč na provoz a údržbu areálu fotbalového hřiště
v Šaraticích.
Hlasování: 10 – 0 – 0, schváleno
15b) ZO schvaluje smlouvu o dotaci z rozpočtu obce Šaratice pro rok 2020 pro
Myslivecký spolek Voda Šaratice, z.s. ve výši 30.000,- Kč, s tím, že tato částka je určena
k zajištění a zlepšení životního prostředí, zlepšení prostředí zvěře, zajištění chovu,
vypouštění , ochrany zvěře a péče o ni. Dotace však není určena k veřejné propagaci
myslivosti a ochrany přírody, zejména pořádáním kulturních a společenských akcí.
Hlasování: 10 – 0 – 0, schváleno
15c) ZO schvaluje smlouvu o dotaci z rozpočtu obce Šaratice pro rok 2020 pro Český
svaz včelařů, z.s. základní organizace Šaratice ve výši 5.000,- Kč na nákup motorového
kompresoru, který bude využíván pro léčení včelstev
Hlasování: 10 – 0 – 0, schváleno
16. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Šaratice na rok 2021 – 2022
Členové ZO seznámeni s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu obce Šaratice na
rok 2021 – 2022.
Usnesení 16
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Šaratice na rok 2021 – 2022.
Hlasování: 10 – 0 – 0, schváleno
17. Schválení rozpočtu obce Šaratice na rok 2020 v paragrafovém členění
Členové ZO byli seznámeni s návrhem rozpočtu obce Šaratice na rok 2020 a jeho
jednotlivými položkami. Následuje diskuze, v průběhu tohoto projednávaného bodu ve 20.00
hodin zaznamenán odchod člena ZO – Ing. Richarda Přerovského. Přítomno tedy 9 členů ZO.
Usnesení 17

ZO schvaluje rozpočet obce Šaratice na rok 2020 v paragrafovém členění, a to bez
výhrad.
Hlasování: 9 – 0 – 0, schváleno
18. Schválení rozpočtového opatření č. 9/2019
ZO seznámeno s položkami rozpočtového opatření č. 9/2019.
Usnesení 18
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019
Hlasování: 9 – 0 – 0, schváleno
19. Úkoly, různé, závěr
Členové ZO informováni, že firma RESPONO Vyškov, a. s. s účinností od 1.1.2020 mění
smlouvy o nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami komunálního odpadu a
elektrozařízením. Je upravena cena za příjem těchto odpadů na sběrných dvorech + je
navýšena tzv. cena za občana/svoz - tato cena navýšena ze 3 na 4,- Kč/občan/svoz. Je třeba
schválit smlouvu.
Usnesení 19a
ZO schvaluje smlouvu se společností RESPONO Vyškov, a.s. č. 17030183 o nakládání
s nebezpečnými a ostatními složkami komunálního odpadu a elektrozařízením a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 9 – 0 – 0, schváleno
Obec Šaratice je i nadále ustanovena opatrovníkem pana Stanislava Matyáše. Pan Matyáš je
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu umístěn v sociálním zařízení Habrovanský zámek,
p.o., opět je nutné uzavřít s Habrovanským zámkem s účinností od 1.1.2020 aktualizovanou
Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče – dodatek č. 3. Jedná se především o aktualizaci
sazebníku za poskytované služby.
Usnesení 19b
ZO Šaratice schvaluje smlouvu s Habrovským zámkem – Smlouva o poskytnutí služby
sociální péče – dodatek č. 3 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 9 – 0 – 0, schváleno
ZO dále informováno, že dne 17.12.2019 proběhla na OSSZ Vyškov kontrola Obce Šaratice.
Byla kontrolována agenda nemocenského a důchodového pojištění, odvody pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dle zákona, za období let
2016 – 2019. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Usnesení 19c
ZO bere na vědomí informaci o proběhlé kontrole výše uvedené agendy obce Šaratice ze
strany OSSZ Vyškov.
Hlasování: nehlasováno, vzato na vědomí

Dále diskuze:
- Návrh z pléna, zda v souvislosti s dokončovanou přístavbou budovy tělocvičny nebudeme
upravovat poplatky za pronájem tělocvičny ke sportovním aktivitám (včetně posilovny) a

-

-

-

-

-

za pronájem k dalším účelům. Členové ZO vyzváni k podáním návrhů. Všichni přítomní
členové ZO se nakonec shodli, že rozhodovací pravomoc v tomto případě ponechají na
Radě obce, jejíž nejbližší zasedání má proběhnout v polovině ledna 2020.
Z řad občanů dotaz pana Jana Přerovského na činnost pověřence na kontrolu obecních
zaměstnanců – starosta obce nebyl informován, jestli vůbec nějaká činnost proběhla.
Dále pan Jan Přerovský poukazuje na nevyváženost osvětlení u Obecního vánočního
stromu
Člen ZO p. Roman Konečný – dotaz na dláždění části obecního chodníku a sjezdu na
komunikaci v Kavriánově, u domu č.p. 111 – proč je toto řešeno za pomoci obecních
zaměstnanců, když se jedná o realizaci nájezdu k RD, dlažba na provedení prací je také
obecní. Z následné diskuze vyplynulo, že bude osloven majitel RD, s žádostí o příspěvek
na poskytnutý materiál z obecních prostředků – tj. na zámkovou dlažbu.
Ing. Hana Rozkopalová se dotazuje na projekt nové Mateřské školy: starosta sděluje, že
projekt připomínkovala hygiena (vydávání jídla dětem) – je tedy nutné projekt upravit –
přesunem některých místností, taky aby bylo požadavkům ze strany hygieny vyhověno.
Obec je příslušným projektantem – tj. p. Saturkou, průběžně informována o jeho postupu.
P. František Holoubek – člen ZO se dotazuje na situaci s novými chodníky v obci –
starosta sděluje, že bohužel stále není dořešeno stavební povolení, aktuálně se čeká na
souhlas od Policie ČR.
P. Libor Dosoudil – člen ZO dotaz na realizaci obecních nájezdů ze silnice na ulici Ostudy
– měla by realizovat firma pana Pauříka z Křenovic. Starosta připouští, že toto stále není
dořešeno i z důvodu pracovní vytíženosti pana Pauříka.
P. Libor Dosoudil také poukazuje na nepořádek u autobusových zastávek u kostela – žádá
o nápravu, starostou sděleno, že úklid je průběžně prováděn.

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 15/2019 vyčerpán, starosta poděkoval
všem za účast a jednání ukončil ve 21:00 hod.

Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 23.12.2019, zápis má 7 stran
Zapsal/a : Blanka Jiráčková

…………………………………

Ověřil/a: Josef Drabálek

…………………………………

Roman Konečný

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

