ZÁPIS č. 1/2020
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 29.01.2020

Drabálek Josef, Dostálová Ludmila, Holoubek František, Horáček Jaroslav,
Janíčková Lucie, Kalouda Karel, Konečný Roman, Málek Miroslav, Pitrová
Dana, Přerovský Richard, Schuster Milan, Silnica Marek, Šlahora Dalibor
Nepřítomen: Omluveni: Dosoudil Libor
Pozdní příchod: Rozkopalová Hana – příchod v 19.15 hod., přítomna od bodu č. 2
Zapisovatel :
Jiráčková Blanka
Ověřovatel zápisu: Holoubek František, Schuster Milan
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 členů ZO z celkového počtu, ZO je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou navržena p.
Blanka Jiráčková, ověřovateli zápisu pan František Holoubek a pan Milan Schuster. 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 o dokončení přístavby budovy tělocvičny
4. Informace o probíhající nástavbě budovy základní školy
5. Výroční zpráva plnění zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací za rok
2019
6. Projednání plánu investičních akcí obce Šaratice na rok 2020
7. Aktualizace směrnic obce Šaratice na rok 2020
8. Informace o kurzu pro členy zastupitelstev – nabídka MV ČR
9. Projednání žádosti Charity Brno, Oblastní Charity Rajhrad o poskytnutí příspěvku
na poskytování sociálních služeb ve výši 15 600,- Kč pro hospic Rajhrad
10. Žádost o pronajmutí parkovacího místa před domem v Šaraticích, Náves 97 – p. J.
Jelínek
11. Dořešení návrhu parkování na ulici Kotrč – u domu Bradových
12. Schválení pravidel pro žádost na individuální dotaci na podporu mimoškolních
aktivit dětí a mládeže na rok 2020
13. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2020
14. Úkoly, různé, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje program jednání, zapisovatelkou je p. Blanka Jiráčková,
ověřovateli zápisu jsou pan František Holoubek a pan Milan Schuster.
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
2. Informace o jednáních Rady obce
Členové ZO informováni, že Rada obce se letos sešla 1x a projednala:
A) Pravidla a ceník na pronájem víceúčelové haly ( viz. příloha č. 1 k zápisu)

V 19.15 hodin v průběhu projednávaného bodu č. 2 zaznamenán příchod zastupitelky – p.
Hany Rozkopalové, přítomno 14 členů ZO Šaratice.
B) Rada obce jednala o betonových skružích po stavbě nové kanalizace – několik jich zůstalo
uskladněno na obci – co s nimi, zda je nějak upotřebíme.
C) Jednalo se i o tom, že v souvislosti s realizací nových chodníků a nájezdů v obci se zvýší
náklady, protože každý nájezd musí mít svůj vlastní odtokový žlab.
D) Policie ČR také vznesla požadavek na dořešení veřejného osvětlení u chodníků na ulici
Dvorek u Stříteckého – i tímto se RO zabývala.
Usnesení 2a
ZO schvaluje ceník na pronájem sportovní haly v Šaraticích ve znění navrženém Radou obce
s účinností od 1.2.2020.
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

- Zastupitelka p. Hana Rozkopalová vznesla dotaz na využívání nového vstupu do
sportovní haly – přes novou přístavbu. Na sportovní aktivity se stále chodí bočním
vchodem před obecní dvůr – toto je nevyhovující např. pro maminky s kočárky. Nový
vchod by se měl využívat. Místostarosta obce sděluje, že je plánována postupná
oprava i stávajícího zázemí dole v hale. Následuje diskuze k tématu, z níž vzešlo
Usnesení 2b
ZO Šaratice rozhodlo, že na sportovní aktivity se bude do haly chodit před novou přístavbu,
do posilovny v suterénu haly se bude chodit bočním vchodem okolo obecního dvora.
Hlasování: 2 (pro: F. Holoubek, H. Rozkopalová) – 11 – 1 (zdržel se R. Konečný),
neschváleno
Usnesení 2c
ZO rozhodlo, že na sportovní aktivity se do haly bude chodit bočním vchodem okolo
obecního dvora, stejně tak se bude chodit do posilovny v suterénu haly, vchod přes nové
přísálí bude využíván pouze pro společenské akce.
Hlasování: 11 – 2 – 1 (proti :F. Holoubek, H. Rozkopalová, zdržel se R. Konečný),
schváleno

3. Informace o dokončení přístavby budovy tělocvičny
Vedení obce informuje o dokončení přístavby tělocvičny – vše je hotovo, nyní zaměstnanci
obce realizují chodník podél štítové zdi k bočnímu vchodu. Jsou zadány ve výrobě také nové
vchodové dveře k bočnímu vchodu místo dosavadních provizorních.
Usnesení 3
ZO bere na vědomí informaci o přístavbě tělocvičny
Hlasování: vzato na vědomí, nehlasováno

4. Informace o probíhající nástavbě budovy školy
Podána následující informace:
- Obkládají se záchody, rovnají se betony pod schody, aby se schodiště mohlo obložit,
řeší se konstrukce na sádrokartony (stropy budou ze sádrokartonů), řeší se vzhled
výplní zábradlí u schodiště, dle počasí se realizuje venkovní fasáda. Je také
dokončena výtahová šachta, zhruba v 3-4/2020 se začne s montáží výtahu.
Usnesení 4
ZO bere na vědomí informaci o přístavbě tělocvičny
Hlasování: vzato na vědomí, nehlasováno

5. Výroční zpráva plnění zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací za rok 2019
Starosta seznámil ZO s výroční zprávou dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací
za rok 2019.
Usnesení 5
ZO schvaluje výroční zprávu plnění zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací za rok
2019.
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno

6. Projednání plánu investičních akcí obce Šaratice na rok 2020
Členům ZO byl rozeslán níže uvedený plán akcí – některé z nich byly plánovány již
v přechozím roce, nebyly však realizovány, či jsou dosud realizovány pouze z části.
Plán akcí:
1/ obnova chodníků podél hlavních silničních tahů – dořešení schvalovacího procesu
(stavebního povolení) , monitoring dotačních možností
2/ dokončení nástavby budovy Základní školy Šaratice
3/ pokračování v projektu pro územní řízení a stavební povolení nové Mateřské školy na
ulici Slunná
4/ úpravy na místním hřbitově – realizace osvětlení, oprava hlavních chodníků
5/ realizace úpravy chodníků (cca 360 m2) a cca 15 nájezdů na ulici Ostudy
6/ budova bývalé pošty – údržba, případně základní oprava
7/ budova bývalého kina – údržba, případně základní oprava
8/ kontrola, případně oprava staré dešťové kanalizace v obci před realizací nových chodníků
9/ pořízení radaru na měření rychlosti ve směru od Otnic
10/ revitalizace zeleně v lokalitě „Za kopečkem“
Další návrhy jednotlivých členů ZO:
- úprava sběrného místa na odpady u budovy hasičské zbrojnice – realizace
oplocení/zídky pro zamezení rozfoukávání odpadu, likvidace suchého smrku na tomto
místě
- výměna skruže u studny u budovy hasičské zbrojnice - má trhliny
- oprava asfaltu (spár) na cyklostezce do Hostěrádek – Rešova
- demolice domečku na bývalé školní zahradě u sportovního areálu
- oprava suterénu v tělocvičně
- výmalba v tělocvičně v přízemí (zapravení trhlin)
- pořízení zpomalovacího retardéru u spor. areálu
- prodloužení chodníků pro pěší u domu p. Maška směrem na Otnice

- úprava místa vedle budovy OÚ Šaratice
- oplocení dětského hřiště u sportovního areálu
- pořízení radaru na měření rychlosti - každý rok by bylo vhodné postupně pořídit radar
alespoň na jeden vjezd do obce (dosud byl pořízen pouze ve směru od obce
Hostěrádky – Rešov)
Následuje diskuze k jednotlivým návrhům, je nutné stanovit priority a finanční nároky
jednotlivých investičních akcí – bude dořešeno na dalším jednání ZO.
- Větší diskuze k projektu nové Mateřské školy na ulici Slunná – vedení obce informuje,
že projektant kompletně předělal projekt, aby vyhovoval všem požadavkům a
připomínkám hygieny, a aby bylo možné v brzké době podat žádost o stavební
povolení. Vedení obce také jednalo se zástupci firmy EU LEGAL ADVISORY, s.r.o
– tato firma se zabývá zpracováním žádostí o dotace. Nabízí své služby i naší obci při
zpracování dotace na novou MŠ.
Usnesení 6a
ZO pověřuje starostu obce další jednáním s firmou EU LEGAL ADVISORY, s.r.o. a
podpisem smlouvy s touto firmou na zpracování žádosti o dotaci na novou mateřskou školu.
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno

- Pan František Holoubek sděluje, že byl osloven skupinou seniorů s návrhem na
zbudování SENIOR KLUBU v prostorách bývalé pošty v Šaraticích na Návsi. Senioři
by prostory upravili svépomocí.
Usnesení 6b
ZO souhlasí, aby prostory bývalé pošty byly v budoucnu využity jako SENIOR KLUB, další
podmínky nutno dořešit .
Hlasování: 13 – 0 – 1 (zdržel se p. Fr. Holoubek), schváleno

7. Aktualizace směrnic obce Šaratice na rok 2020
Starosta seznámil ZO s aktualizovanými směrnicemi o účetnictví obce na rok 2020. Popsal
celou problematiku podle jednotlivých okruhů.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
7a) ZO Šaratice schvaluje Směrnici o finanční kontrole obce na rok 2020, ve znění starostou
předloženého návrhu, a to s účinností od 1. 1. 2020
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
7b) ZO Šaratice schvaluje Směrnici o finanční kontrole PO na rok 2020, ve znění starostou
předloženého návrhu, a to s účinností od 1.1.2020
Hlasování : 14– 0 – 0, schváleno
7c) ZO Šaratice schvaluje Směrnici o cestovních náhradách na rok 2020, ve znění starostou
předloženého návrhu, a to s účinností od 1. 1. 2020
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
7d) ZO Šaratice schvaluje Organizační řád obce Šaratice na rok 2020, ve znění starostou
předloženého návrhu, a to s účinností od 1. 1. 2020.
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
7e) ZO Šaratice schvaluje aktualizace Směrnic o účetnictví vč. odpisového plánu obce
Šaratice na rok 2020, ve znění starostou předloženého návrhu, a to s účinností od 1.1.2020.
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

8. Informace o kurzu pro členy zastupitelstev – nabídka MV ČR
Členům ZO byla rozeslána informace a propozice z MV ČR o možnosti zúčastnit se elearningového bezplatného kurzu pro zastupitele. Kurz je zaměřen na nakládání s obecním
majetkem, veřejné zakázky, strategické řízení, má probíhat v termínu od února do června
2020. Starosta obce žádá o zpětnou vazbu od zastupitelů – tj. o informaci, zda se do kurzu
přihlásili.
Usnesení 8
ZO bere na vědomí informaci o kurzu MV ČR pro zastupitele obcí.
Hlasování: vzato na vědomí, nehlasováno

9. Projednání žádosti Charity Brno, Oblastní Charity Rajhrad o poskytnutí příspěvku
na poskytování sociálních služeb ve výši 15 600,- Kč pro hospic Rajhrad
Členové ZO seznámení s žádostí Charity Brno, o poskytnutí příspěvku ve výši 15 600,- Kč na
poskytování sociálních služeb hospice Rajhrad. Z následné diskuze (kteří občané naší obce
služeb tohoto zařízení využili) vyplynulo
Usnesení 9
ZO schvaluje příspěvek ve výši 2.000,- Kč na poskytování sociálních služeb pro Charitu
Brno, Oblastní Charitu Rajhrad, pro hospic Rajhrad.
Hlasování: 13 – 0 – 1 (zdržel se p. D. Šlahora), schváleno
10. Žádost o pronajmutí parkovacího místa před domem v Šaraticích, Náves 97 – p. J.
Jelínek
Starosta seznámil ZO s žádostí p. Jiřího Jelínka, bytem Šaratice, Náves 97 o pronájem
parkovacího místa před tímto domem. Osobně přítomný p. Jelínek sděluje své důvody.
Následuje diskuze – p. Richard Přerovský poukazuje na to, že bude vhodné stanovit jednotný
postup a podmínky pro pronájmy parkovacích míst – je pravděpodobné, že takových žádostí
o vyhrazené parkovací místo bude více. Z jednání vyplynulo
Usnesení 10a
ZO schvaluje všeobecná pravidla pro pronájem vyhrazených parkovacích míst v majetku
obce – zájemce může požádat o pronájem maximálně 1 vyhrazeného parkovacího místa před
svým domem, za předpokladu, že je technicky možné parkovací místo vytvořit. Cena
pronájmu je stanovena na 1200,- Kč/ročně. Označení vyhrazeného parkovacího místa je
povinností nájemce.
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 10b
ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem vyhrazeného parkovacího místa před domem
v Šaraticích, Náves 97, a to dle schválených všeobecných pravidel na ZO č. 1/2020, bod 10a.
Hlasování: 12 – 0 – 2 (zdržel se: R. Přerovský, H. Rozkopalová), schváleno

11. Dořešení návrhu parkování na ulici Kotrč – u domu Bradových
Po úpravě dopravního značení na ulicí Kotrč není dostatečná kapacita zbudovaného
parkovacího místa, občané parkují svá auta i na travní ploše za zbudovaným parkovištěm.

Tráva je rozježděná až na bahno. Jako řešení se jeví zbudování nové zpevněné odstavné
parkovací plochy na protější straně od hlavní silnice – to je u panelové silnice směrem
k potoku. Zde postačí část terénu odebrat a vysypat plochu štěrkem, obdobně je řešeno i
parkování u místního hřbitova.
Usnesení 11
ZO souhlasí s vybudováním štěrkem zpevněné parkovací plochy na protější straně hlavní
silnice od ulice Kotrč, tj. u panelové silnice směrem k Milešovskému potoku.
Hlasování: 13 – 0 – 1 (zdržela se: H. Rozkopalová), schváleno

12. Schválení pravidel pro žádost na individuální dotaci na podporu mimoškolních
aktivit dětí a mládeže na rok 2020
ZO seznámeno s pravidly pro podávání žádostí na individuální dotaci na podporu
mimoškolních aktivit dětí a mládeže na rok 2020, v rozpočtu obce byla pro tento účel
vyčleněna částka 150.000,- Kč. Tato částka bude rozdělena dle stanovených pravidel mezi
jednotlivé úspěšné žadatele. Tato účelová individuální dotace bude poskytnuta na základě
písemné žádosti na předepsaném formuláři – viz web obce. Pravidla pro poskytnutí dotace:
(viz příloha č. 2 – „Podmínky pro poskytnutí individuální dotace na podporu mimoškolních
aktivit dětí a mládeže s bydlištěm v obci Šaratice v oblasti umění, kultury a sportu z rozpočtu
obce Šaratice na rok 2020“)
Usnesení 12:
ZO Šaratice schvaluje pravidla pro žádost na individuální dotaci pro mimoškolní aktivity dětí
a mládeže na rok 2020.
Hlasování: 13 – 0 – 1 (zdržela se: H. Rozkopalová), schváleno

13. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2020
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatření č. 1/2020
Usnesení 13
ZO schvaluje rozpočtové opatření obce Šaratice č. 1/2020
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno

14. Úkoly, různé, závěr
- Starosta obce informuje o změně provozovatele kontejneru na textil – místo Charity
Brno kontejner na textil nyní provozuje firma DIMATEX, systém svozu zůstává
stejný.
- V souvislosti s úmrtím předsedy Senátu ČR pana J. Kubery je pondělí 3.2.2020
vyhlášeno dnem státního smutku – na veřejných budovách, tj. i na budově OÚ
Šaratice bude vyvěšena černá vlajka.
- ZO informováno o dotačních programech z JMK pro menší obce – jedná se podporu
rozvoje venkova
- R. Konečný – dotaz na řešení finančního vypořádání v souvislosti s realizací nájezdu
v Kavriánově u domu č.p. 111 – starosta sděluje, že majitel se nebrání úhradě
materiálu na nájezd. Bude dořešeno v únoru 2020.

- H. Rozkopalová - dotaz k plánovanému zdražení stočného DSO Litava. Ne všechny
domácnosti v Šaraticích jsou na novou kanalizaci napojeny. Informaci podává starosta
obce – s majiteli nepřipojených domů bude znovu jednáno. Zvýšená cena stočného
zatím není stanovena – bude řešeno na výboru DSO s přihlédnutím k výsledkům
hospodaření za rok 2019.
- H. Rozkopalová dále sděluje, že byla oslovena p. Martináskem, který loni v listopadu
realizoval benefiční koncert v kostele sv. Mikuláše v Šaraticích. Rád by ve spolupráci
s ŘKF Šaratice opět benefiční koncert realizoval i v letošním roce. Paní Rozkopalová
sděluje, že není ještě určeno, které organizaci by byl výtěžek z koncertu určen –
možná domovu LILA pro postižené děti v Otnicích. Na vystoupení v kostele by se
opět žádalo o příspěvek z MAS či z jiného dotačního programu. P. Rozkopalová
avizuje, že ZO bude požádáno o poskytnutí příspěvku na tuto akci. Obec Hostěrádky
– Rešov prý jako při loňském koncertu, zajistí pravděpodobně občerstvení pro
účinkující.
Usnesení 14:
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Šaratice ve výši 5.000,- Kč na
benefiční koncert v kostele sv. Mikuláše v Šaraticích v roce 2020. Smlouva na základě
žádosti pořadatele bude schválena Radou obce Šaratice.
Hlasování: 13 – 0 – 1 (zdržela se: H. Rozkopalová), schváleno
L. Dostálová – dotaz na kácení stromů v obci, jakým způsobem je naloženo s vytěženým
dřevem. Odpovídá starosta obce – jedná se vždy o ne příliš kvalitní dřevo, většinou si jej
vezmou občané z nejbližších RD.
L. Dostálová – další dotaz na dřevo – vazbu ze staré střechy přistavované budovy školy –
odpovídá starosta – jednalo se nekvalitní dále nevyužitelné dřevo, část využili místní občané
jako palivové dřevo, zbytek byl zklikvidován dodavatelskou firmou Prostavby.
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 1/2020 vyčerpán, starosta poděkoval
všem za účast a jednání ukončil ve 21:25 hod.
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 10.02.2020, zápis má 7 stran
Zapsal/a : Blanka Jiráčková

…………………………………

Ověřil/a: František Holoubek

…………………………………

Milan Schuster
Starosta : Karel KALOUDA

…………………………………
………………………………..

