ZÁPIS č. 2/2020
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 26.02.2020

Drabálek Josef, Dostálová Ludmila, Dosoudil Libor, Horáček Jaroslav,
Janíčková Lucie, Kalouda Karel, Konečný Roman, Málek Miroslav, Pitrová
Dana, Přerovský Richard, Rozkopalová Hana, Schuster Milan, Silnica Marek,
Šlahora Dalibor
Nepřítomen: Omluveni: Holoubek František
Zapisovatel :
Jiráčková Blanka
Ověřovatel zápisu: Drabálek Josef, Janíčková Lucie
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
14 členů ZO z celkového počtu, ZO je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou navržena p.
Blanka Jiráčková, ověřovateli zápisu pan Josef Drabálek a paní Lucie Janíčková. Zasedání
bylo svoláno v souladu se zákonem.
Program jednání :
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace o jednání Rady obce
3. Informace o probíhající nástavbě budovy základní školy
4. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene NN kabel Hájek – Šaratice, ul.
Ostudy
5. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí, Šaratice, kab. smyčka Polášek (Kavriánov –
směrem ke hřbitovu)
6. Schválení smlouvy na pronájem části obecního pozemku - vyhrazené parkovací místo
před domem Šaratice, Náves 97
7. Informace o inventarizaci majetku obce Šaratice za rok 2019
8. Plán investičních akcí na rok 2020 – stanovení finančních priorit
9. Rozpočtové opatření č. 2/2020
10. Úkoly, různé, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje program jednání, zapisovatelkou je p. Blanka Jiráčková,
ověřovateli zápisu jsou pan Josef Drabálek a paní Lucie Janíčková.
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

2. Informace o jednáních Rady obce
Členové ZO informováni, že Rada obce na svém posledním zasedání projednávala:
- průběh probíhající nástavby budovy školy
- schvaloval se provoz mateřské školy Šaratice o jarních prázdninách
- projednávalo se zpřesnění rozpočtu na plánovanou výstavbu nové MŠ + projednávaly
se podklady od projektanta v této záležitosti

diskutovalo se i o investičních záměrech obce na rok 2020 z pohledu finanční
náročnosti
Usnesení 2
ZO bere na vědomí informaci o jednání Rady obce.
Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí
-

3. Informace o probíhající nástavbě budovy školy
Podána informace:
- právě dnes byl kontrolní den probíhajících stavebních prací – je dokončeno schodiště
v nadstavované budově
- pokračují práce na fasádě, s architektem se také řeší vzhled podezdívky – bude použit
marmolit
- součástí plánovaných akcí je i rozvod počítačové sítě – toto se aktuálně realizuje
- v průběhu března 2020 bude montován výtah – montáž bude probíhat asi 2 měsíce,
poté budou realizovány terénní úpravy zvenčí u výtahu
- opravují se také mříže na oknech v suterénu
Usnesení 3
ZO bere na vědomí informaci o přístavbě nástavbě budovy školy
Hlasování: vzato na vědomí, nehlasováno

4. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene NN kabel Hájek – Šaratice, ul.
Ostudy
ZO seznámeno s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene, Šaratice, přípojka NN Hájek.
Jedná se o smlouvu mezi společností E.ON Distribuce, a.s. a obcí Šaratice – pozemek obce
par.č. 53/1, k.ú.) Šaratice. V této záležitosti byla již v r. 2019 podepsána smlouva o smlouvě
budoucí.
Usnesení 4
ZO schvaluje smlouvu zřízení věcného břemene, Šaratice, přípojka NN kabel Hájek a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno

5. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí, Šaratice, kab. smyčka Polášek (Kavriánov –
směrem ke hřbitovu)
ZO seznámeno s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
společností E.ON distribuce, a.s. a Obcí Šaratice – Šaratice, kab. smyčka Polášek.
Usnesení 5
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, Šaratice, kab. smyčka
Polášek a pověřuje starostu obce její podpisem.
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno

6. Schválení smlouvy na pronájem části obecního pozemku - vyhrazené parkovací
místo před domem Šaratice, Náves 97
Dle vyhlášeného záměru na pronájem části obecního pozemku za účelem vyhrazeného
parkovacího místa před domem v Šaraticích, Náves 97 se jako zájemce přihlásil p. Jiří
Jelínek, bytem Šaratice Náves 97. Má zájem o pronájem dle všeobecně schválených pravidel
pro pronájem parkovacích míst.
Usnesení 6:
ZO Šaratice schvaluje pronájem části obecního pozemku za účelem vyhrazeného parkovacího
místa před domem Šaratice, Náves 97 panu Jiřímu Jelínkovi, bytem Šaratice, Náves 97, a to
za podmínek dle všeobecně schválených pravidel na pronájem vyhrazených parkovacích míst
v obci. ZO pověřuje starostu dalšími potřebnými kroky.
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

7. Informace o inventarizaci majetku obce Šaratice za rok 2019
Zastupitelstvo obce Šaratice bylo informováno o proběhlé inventarizaci majetku obce Šaratice
za rok 2019. Inventarizace majetku bylo provedena za účasti kontrolního výboru obce,
předsedou tohoto výboru je p. Libor Dosoudil.
Usnesení 7
ZO bere na vědomí zprávu o inventarizaci majetku a závazků obce Šaratice za rok 2019.
Hlasování: vzato na vědomí, nehlasováno

8. Plán investičních akcí na rok 2020 – stanovení finančních priorit
ZO projednává plán investičních akcí na rok 2020 s ohledem na stanovení finančních priorit –
plán těchto akcí viz. příloha č. 1 k tomuto zápisu. Následuje diskuze. V návaznosti na tento
projednávaný bod přednesli svůj záměr na využití budovy bývalé pošty i přítomní členové
nově vznikajícího spolku Senioři 55+ Šaratice – p. Lenka Střítecká a p. Alena Hemalová.
Paní L. Střítecká představuje záměr skupiny seniorů z obce Šaratice na zřízení spolku Senoři
55+ Šaratice, z.s. - rádi by k tomuto účelu využili prostor budovy bývalé pošty na adrese
Šaratice, Náves 299. Tento prostor, který je v majetku obce, je nyní nevyužitý – navrhují jeho
využití jako multifunkční klubovnu. Jako spolek seniorů mají v plánu setkávání, přednášky,
výlety, spolupráci s ostatními organizacemi v rámci obce – např. s Kulturním výborem
Šaratice. Spolek Senioři 55+ Šaratice plánuje oficiální založení zapsaného spolku – k tomuto
podnikají již potřebné kroky, proběhla ustavující schůze, byla založena e-mailová adresa
seniorisaratice@seznam.cz, je nutné zřídit oficiální sídlo spolu. Senioři jsou si vědomi nutné
úpravy prostor bývalé pošty – předkládají členům ZO zpracovanou kalkulaci (zpracováno p.
A. Hemalovou) na nejnutnější rekonstrukci a vybavení prostor multifunkční klubovny, s tím,
že nutné úpravy by spolek seniorů zvládnul svépomoci, náklady na potřebný materiál a
vybavení by bylo hrazeno z obecních prostředků. Přítomní členové spolku seniorů by rádi,
aby ZO Šaratice přihlédlo při svém rozhodování o plánu investiční akcí na rok 2020 i k jejich
vizi – tj. k úpravě objektu bývalé pošty v Šaraticích, tak by objekt mohl být využit jako
multifunkční klubovna.
Usnesení 8a
ZO schvaluje po dohodnutých úpravách plán investičních akcí na rok 2020, a to dle přílohy č.
1, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno
Z další diskuze k tomuto projednávanému bodu vyplynulo usnesení

Usnesení 8b
ZO schvaluje pro rok 2020 pořízení jednoho kusu radaru na měření rychlosti s pořizovací
cenou do 60. 000,- Kč. Radar bude umístěn na vjezdu od Otnic, následně dle potřeby bude
přemístěn na jiný vjezd do obce, dle dopravní situace.
Hlasování: 8 – 5 – 1
(proti: Horáček J., Schuster M., Janíčková L., Drabálek J., Málek M.,
zdržela se: Pitrová D.), schváleno
Diskuze k posunutí brány u obecního dvora – brána se každý den v určitou dobu zamyká,
občané se tak po uzamčení brány nedostanou ke kontejnerům na tříděný odpad zde
umístěným. Nutné podotknou, že v naší obci je i několik dalších volně přístupných míst
s kontejnery na tříděný odpad.
Usnesení 8c:
ZO schvaluje neschvaluje posunutí brány do obecního dvora ze stávajícího místa. Brána
zůstane na svém místě a i nadále se bude ve stanovený čas zamykat.
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno

9. Rozpočtové opatření č. 2/2020
Starosta seznámil ZO s položkami rozpočtového opatření č. 2/2020
Usnesení 9:
ZO Šaratice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno

10. Úkoly, různé, závěr
V návaznosti na informaci poskytnutou v projednávaném bodě č. 8 - informace o nově
vznikajícím spolku Senioři 55+ Šaratice, z.s. – žádají přítomni zakládající členové tohoto
spolku o souhlas ZO Šaratice s tím, aby tento spolek měl sídlo na adrese Šaratice, Náves 299
– tedy v objektu, který je v majetku obce.
Usnesení 10a
ZO souhlasí, aby nově vznikající spolek Senioři 55+ Šaratice, z.s. měl sídlo na adrese
Šaratice, Náves 299.
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno
Členka ZO L. Dostálová žádá o projednání prodloužení pracovní smlouvy p. Zdeňky Novotné
– zaměstnankyně obce, jejíž pracovní smlouva na dobu určitou končí dne 31.3. 2020.
Usnesení 10b
ZO souhlasí, aby s paní Zdeňkou Novotnou – stávající zaměstnankyní obce, byla na další
období uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou.
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno

Starosta obce předkládá ZO žádost p. Stanislava Švehly o pronájem vyhrazeného parkovacího
místa před domem v Šaraticích, Dvorek 174 – na pozemku obce. Je nutné vyhlásit záměr na
pronájem části obecního pozemku, za účelem zřízení vyhrazeného parkovacího místa.
Usnesení 10c
ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem vyhrazeného parkovacího místa před domem
v Šaraticích, Dvorek 174, a to dle schválených všeobecných pravidel.
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno
-

-

Z podnětu p. R. Konečného následuje diskuze k realizaci osvětlení a chodníků na
místním hřbitově – nutné řešit formou veřejné zakázky na Radě obce.
P. H. Rozkopalová se dotazuje, zda je již dořešena dotace od ČEZ na dětské hřiště
v místní školce – starosta sděluje, že je dořešeno. Dále starosta informuje, že po
skončení stavebních prací se bude také řešit herní prostor u místní školy –
pravděpodobně k tomu dojde ale až v příštím roce.
P. Libor Dosoudil dotaz na řešení nového NN kabelu k budově místní základní školy –
starosta informuje, že v této záležitosti probíhá stavební řízení.

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 2/2020 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 : 06.03.2020, zápis má 5 stran
Zapsal/a : Blanka Jiráčková

…………………………………

Ověřil/a: Josef Drabálek

…………………………………

Lucie Janíčková
Starosta : Karel KALOUDA

…………………………………
………………………………..

