ZÁPIS č. 3/2020
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 29.04.2020

Drabálek Josef, Dostálová Ludmila, Dosoudil Libor, Holoubek František,
Horáček Jaroslav, Janíčková Lucie, Kalouda Karel, Konečný Roman, Málek
Miroslav, Pitrová Dana, Přerovský Richard, Rozkopalová Hana, Schuster
Milan, Silnica Marek
Nepřítomen: Omluveni: Šlahora Dalibor
Příchod v 19.10 hodin: Rozkopalová Hana – přítomnost od bodu č. 2
Zapisovatel :
Jiráčková Blanka
Ověřovatel zápisu: Holoubek František, Přerovský Richard
Místo a čas konání: Tělocvična 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 Richard Přerovský.
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. Schválení výběrového řízení na realizaci osvětlení a opravy chodníků na místním
hřbitově v Šaraticích
4. Informace o probíhající nástavbě budovy základní školy
5. Projednání zprávy o bezpečnostní situaci v obci Šaratice za rok 2019
6. Projednání a schválení smlouvy o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského
zařízení (vodovodní přípojka bytovky Slunná)
7. Informace o poskytnutí dotace z GŘ HZS ČR na pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH Šaratice
8. Projednání a schválení smlouvy z rozpočtu Jihomoravského kraje o poskytnutí
dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Šaratice
9. Vyhlášení výběrového řízení na pořízení nového dopravního automobilu JSDH
Šaratice
10. Žádost SDH Šaratice o vytýčení a zapůjčení tréninkového prostoru
11. Vyhodnocení žádostí o individuální dotace na mimoškolní aktivity dětí a mládeže
na rok 2020 a schválení smluv
12. Žádost Římskokatolické farnosti Šaratice o poskytnutí dotace na generální opravu
elektroinstalace v kostele sv. Mikuláše v Šaraticích
13. Schválení smlouvy na pronájem části obecního pozemku – vyhrazené parkovací
místo před domem Šaratice, Dvorek 174
14. Žádost o odkoupení části obecního pozemku na par. č. 276/6 k. ú. Šaratice za
účelem rozšíření garáže a jejího zázemí (lokalita garáží u bývalých školních
bytovek)
15. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2020 provedeného Radou obce
16. Schválení rozpočtového opatření č. 4/2020
17. Úkoly, různé, závěr

Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje program jednání, zapisovatelkou je p. Blanka Jiráčková,
ověřovateli zápisu jsou pan František Holoubek a pan Richard Přerovský.
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

2. Informace o jednáních Rady obce
V průběhu projednávaného bodu č.2 v 19.10 hodin zaznamenán příchod členky ZO p. Hany
Rozkopalové, přítomno tedy 14 členů ZO s právem hlasovat.
Členové ZO byli informováni, že Rada obce na svých zasedáních projednala a popřípadě
schálila:
- pořízení přepážek do kanceláře OÚ Šaratice
- úprava vstupu ze zadní části školy do prostor kotelny (viz. blíže bod č. 4 – informace o
probíhající nástavbě budovy školy
- metodický pokyn MŠMT pro znovuotevření ZŠ a MŠ Šaratice, dohodnutý termín od
25.5.2020
- na dnešním jednání RO, které proběhlo bezprostředně před navazujícím jednání ZO č.
3/2020 proběhlo otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na výběrové řízení na
dodavatele veřejné zakázky:
a) OPRAVA CHODNÍKŮ NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ V ŠARATICÍCH: do
výběrového řízení se přihlásilo 5 firem, hodnotícím kritériem byla nejnižší cena,
nejnižší cenu nabídla firma pana Melichárka z Kobeřic s cenou 176 000,- Kč včetně
DPH
b) VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ V ŠARATICÍCH: přihlásili se 4
firmy, opět hodnotícím kritériem nejnižší cena, nejnižší cenu nabídla firma
Elektroinstalace Jarošek Šaratice, cena 151 674,- Kč včetně DPH.
Usnesení 2
ZO bere na vědomí informaci o jednáních Rady obce.
Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí

3. Schválení výběrového řízení na realizaci osvětlení a opravy chodníků na místním
hřbitově v Šaraticích
V návaznosti na informaci z předchozího projednávaného bodu – o výběrovém řízení na
Opravu chodníku na místním hřbitově a realizaci veřejného osvětlení na místním hřbitově
vyplynulo usnesení
Usnesení 3a
ZO schvaluje výběr dodavatele na opravu chodníků na místním hřbitově - firmu pana
Melichárka z Kobeřic u Brna, cena 176 000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy a dalšími potřebnými kroky.
Hlasování: 14 - 0 – 0, schváleno
Usnesení 3b
ZO schvaluje výběr dodavatele na realizaci veřejného osvětlení na místním hřbitově –
firmu Elektroinstalace Jarošek Šaratice, cena 151 674,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy a dalšími potřebnými kroky.
Hlasování: 14 - 0 – 0, schváleno

4. Informace o probíhající nástavbě budovy školy
Podána informace:
- uvnitř je vše hotovo, byly dokončeny obložky dveří, je vymalováno, jsou
nainstalovány hodiny, zvonky na vchodových dveřích.
- ve čtvrtek 30.4.2020 se má předávat výtah
- řeší se venkovní úpravy po instalaci výtahu, postupně se odstraňuje zařízení staveniště
včetně úklidu
- u firmy pana Večeři z Křenovic byla objednána úprava vstupu do kotelny v zadní
části školy (bude řešeno z vlastního rozpočtu obce částkou 56.160,- Kč)
- během května by měl být do nových učeben instalován nábytek
- úprava prostor venkovní zahrádky náležící ke školní budově se bude řešit z finančních
prostředků obce pravděpodobně až v příštím roce
Usnesení 4
ZO bere na vědomí informaci o přístavbě nástavbě budovy školy.
Hlasování: vzato na vědomí, nehlasováno

5. Projednání zprávy o bezpečnostní situaci v obci Šaratice za rok 2019
ZO seznámeno se zprávou Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci Šaratice za rok 2019.
Usnesení 5
ZO bere tuto zprávu na vědomí.
Hlasování: vzato na vědomí, nehlasováno
6. Projednání a schválení smlouvy o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského
zařízení (vodovodní přípojka bytovky Slunná)
Starosta obce sděluje, že při řešení projektu vodovodní přípojky k plánované nové MŠ na
ulici Slunné bylo zjištěno, že vodovodní přípojka zbudovaná v roce 2004 spolu s bytovými
domy nebyla do dnešního dne převedena do užívání společnosti VaK Vyškov. Řešením je
uzavření pachtovní smlouvy mezi společností Vak Vyškov a Obcí Šaratice.
Usnesení 6
ZO schvaluje smlouvu č. SPP/006/2020 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského
zařízení se společností VaK Vyškov a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno
7. Informace o poskytnutí dotace z GŘ HZS ČR na pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH Šaratice
ZO informováno o poskytnutí dotace Obci Šaratice na pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH Šaratice. Bude poskytnuta dotace ve výši 450 000,- Kč. Termín
realizace, tj. pořízení je stanoven do 30.6.2021, termín předložení dokladů k závěrečnému
vyhodnocení akce stanoven na 30.9.2021.
Usnesení 7:
ZO Šaratice schvaluje přijetí dotace z Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru
ČR na pořízení nového dopravního automobilu JSDH Šaratice.
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno

8. Projednání a schválení smlouvy z rozpočtu Jihomoravského kraje o poskytnutí dotace
na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Šaratice
Zastupitelstvo obce Šaratice dále informováno, že z rozpočtu JMK byla Obci Šaratice
poskytnuta taktéž dotace na pořízení DA pro JSDH Šaratice. Výše dotace je stanovena na
300 000,- Kč, termín realizace stanoven na období 1.1.2020 až 28.2.2021, vyúčtování dotace
do 31.3.2021. Je nutné schválit znění smlouvy o poskytnutí této datace z JMK.
Usnesení 8
ZO schvaluje smlouvu s JMK o poskytnutí dotace na pořízení nového dopravního automobilu
pro JSDH Šaratice a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno

9. Vyhlášení výběrového řízení na pořízení nového DA JSDH Šaratice
V návaznosti na projednávané body č. 7 a č. 8 (přiznání dotace) je nutné vyhlásit výběrové
řízení na pořízení nového DA JSDH Šaratice. Vyhlášení výběrového řízení zrealizujeme ve
spolupráci s CSS DSO ŽlaP. Kancelář CSS se podílela na přípravě žádosti o dotace na nový
DA.
Usnesení 9
ZO schvaluje zadání vyhlášení výběrového řízení na pořízení nového DA JSDH Šaratice dle
návrhu starosty a pověřuje starostu obce dalšími potřebnými kroky.
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno

10. Žádost SDH Šaratice o vytýčení a zapůjčení tréninkového prostoru
ZO seznámeno s žádostí SDH Šaratice o zapůjčení obecního pozemku někde v lokalitě ČOV
Šaratice – za účelem tréninkových aktivit místního SDH Šaratice. Zástupci z řad členu
místního SDH, kteří jsou současně i členy ZO Šaratice jsou osobně přítomni. Bohužel Obec
Šaratice v této lokalitě žádný pozemek ve svém vlastnictví nemá. Je však možné jednat
s vlastníky tamních pozemků – konkrétně s p. Cenkovou z Křižanovic, zda neuvažuje o
prodeji svého pozemku.
Usnesení 10:
ZO Šaratice bere na vědomí informaci, že obec nemá aktuálně ve svém vlastnictví žádný
pozemek v lokalitě místní ČOV, který by mohl SDH Šaratice využívat jako tréninkový
prostor.
Hlasování: nehlasováno, vzato na vědomí

11. Vyhodnocení žádostí o individuální dotace na mimoškolní aktivity dětí a mládeže na
rok 2020 a schválení smluv
V daném termínu podali žádost o poskytnutí dotace a mimoškolní aktivity dětí a mládeže s
bydlištěm v Šaraticích pro letošní rok tyto organizace:
a) Římskokatolická farnost Šaratice, žádá o částku 68 630,- Kč na 57 dětí
b) SDH Šaratice – žádá o částku 48 000,- Kč na 28 dětí
c) TJ Šaratice – žádá o částku 50 000,- Kč na 32 dětí
Celkem tedy zažádáno o 166 360,- Kč.

V jednotlivých žádostech je dle stanovených podmínek pro poskytnutí dotace uveden vždy
přesný účel, ke kterému mají být poskytnuté finanční prostředky použity. Žadatelé předložili i
seznam dětí, které se v jejich organizaci účastní mimoškolních aktivit. Z obecního rozpočtu na
rok 2020 byla pro tuto dotaci schválena částka 150 000,- Kč.
Následuje diskuze, zda (s ohledem na probíhající celosvětovou pandemii krorovaviru a s tím
související řadou opatření) v letošním roce vůbec dotaci na mimoškolní aktivity dětí a
mládeže realizovat.
Usnesení 11a
ZO Šaratice souhlasí s další realizací dotace na mimoškolní aktivity dětí a mládeže na rok
2020 bez ohledu na ekonomické dopady probíhající celosvětové pandemie koranoviru.
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno
Vzhledem k tomu, že celková požadovaná částka je vyšší než 150 000,- Kč, výše dotace pro
jednotlivé žadatele bude krácena s ohledem na počet dětí, které se účastní jednotlivých
mimoškolních aktivit za danou organizaci.
Usnesení 11b
ZO schvaluje smlouvu na individuální dotaci pro ŘKF Šaratice na podporu mimoškolních
aktivit dětí a mládeže na rok 2020 v celkové výši 60 528,- Kč.
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 11c
ZO schvaluje smlouvu na individuální dotaci pro TJ Šaratice na podporu mimoškolních
aktivit dětí a mládeže na rok 2020 v celkové výši 46 020,- Kč.
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 11d
ZO schvaluje smlouvu na individuální dotaci pro SDH Šaratice na podporu mimoškolních
aktivit dětí a mládeže na rok 2020 v celkové výši 43 452,- Kč.
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno

12. Žádost Římskokatolické farnosti Šaratice o poskytnutí dotace na generální opravu
elektroinstalace v kostele sv. Mikuláše v Šaraticích
Členové ZO seznámeni s žádosti ŘKF Šaratice o poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč na
generální opravu elektroinstalace. Z následné diskuze a s ohledem na cash flow obce a
ekonomickou situaci způsobenou koronavirovou pandemií vyplynulo
Usnesení 12
ZO nyní nepodpoří žádost ŘKF Šaratice o dotaci ve výši 150 000,- Kč na opravu
elektroinstalace v kostele sv. Mikuláše v Šaraticích, do budoucna však nevylučuje nové
projednání žádosti.
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno

13. Schválení smlouvy na pronájem části obecního pozemku – vyhrazené parkovací
místo před domem Šaratice, Dvorek 174
Dle vyhlášeného záměru na pronájem části obecního pozemku za účelem vyhrazeného
parkovacího místa před domem v Šaraticích, Dvorek 174 se jako zájemce přihlásil p.
Stanislav Švehla, majitel RD Šaratice, Dvorek 174. Má zájem o pronájem dle všeobecně
schválených pravidel pro pronájem parkovacích míst.

Usnesení 13
ZO Šaratice schvaluje pronájem části obecního pozemku za účelem vyhrazeného parkovacího
místa před domem Šaratice, Dvorek 174 panu Stanislavu Švehlovi, majiteli RD Šaratice,
Dvorek 174, 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

14. Žádost o odkoupení části obecního pozemku na par. č. 276/6 k. ú. Šaratice za účelem
rozšíření garáže a jejího zázemí (lokalita garáží u bývalých školních bytovek)
ZO seznámeno s žádostí p. Miloše Přinosila, bytem Šaratice, Ostudy 408 (majitele garáže
par.č. 276/2) o odkoupení části výše uvedeného obecního pozemku par.č. 276/6 v k.ú.
Šaratice, a to za účelem rozšíření garáže a jejího zázemí. ZO dále starostou obce informováno
o obsahu zaslaného vyjádření p. Yvony Jandlové, jako zástupce SJV bytového domu
Šaratice, Kotrč 33 (tzv. bývalé školní bytovky) – SJV vyjadřuje svůj nesouhlas a žádá ZO o
neschválení prodeje části předmětného obecního pozemku. SJV bytového domu Šaratice
Kotrč 33 poukazuje, že by prodejem této části pozemku došlo k podstatnému zmenšení
zelené rekreační zóny náležící k tomuto bytovému domu. Pozemek je sice ve vlastnictví obce
Šaratice, ale je udržovaný a spravovaný pouze členy SJV bytového domu Šaratice, Kotrč 33.
Naopak SJV nemá nic proti případnému prodeji části obecního pozemku par.č. 276/6 mezi
stávající garáží a pozemkem u domu Šaratice, Ostudy 11. Z diskuze vyplynulo
Usnesení 14
ZO Šaratice nebude vyhlašovat záměr na prodej části obecního pozemku par.č. 276/6, k.ú.
Šaratice dle žádosti p. M. Přinosila.
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

15. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2020 provedeného Radou obce
ZO seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 3/2020.
Usnesení 15
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 provedené Radou obce.
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

16. Schválení rozpočtového opatření č. 4/2020
ZO seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 4/2020 a jeho položkami
Usnesení 16
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

17. Úkoly, různé, závěr
S ohledem na pandemii koronaviru a postupně se uvolňujícím epidemiologickým a
hygienickým nařízením vlády ČR diskutováno přítomnými členy ZO o
- znovuotevření místní MŠ, která je dle rozhodnutí RO od 16.3.2020 uzavřena. Bude
vhodné po domluvě s vedoucí učitelkou MŠ p. Bugárovou udělat „průzkum mezi
rodiči, zda bude o otevření MŠ v Šaraticích během měsíce května zájem“. O otevření
by opět rozhodovala RO Šaratice.

- Otevření venkovních sportovišť – v Šaraticích se jedná o sportovní areál
Usnesení 17a
ZO rozhodlo s platností od 30.4.2020 o znovuotevření sportovního areálu Šaratice, na jednom
sportovišti může být pohromadě maximálně 10 lidí, vnitřní prostory (šatny, sprchy) zůstávají
stále veřejnosti uzavřené, lze používat jedno vyčleněné WC, nutné používat dezinfekci. Dále
se bude postupovat dle doporučení Vlády ČR.
Hlasování : 12– 2 – 0, (proti L. Dostálová, R. Konečný) schváleno
ZO dále starostou informováno o možnosti požádat o dotaci na úsporné LED veřejné
osvětlení, firma EFOS (efektivní osvětlení) nabídla zpracování žádosti o dotaci a
pasportizaci veř. osvětlení. Z diskuze vyplynulo
Usnesení 17b
ZO nepodá žádost o dotaci na úsporné LED veřejné osvětlení.
Hlasování : 13 – 0 –1, (zdržel se K. Kalouda) schváleno
-

Dále je vyhlášena dotace na rekonstrukci chodníků – do 19.6.2020 je nutné podat
žádost. V nejbližší době by také mělo být vydané stavební povolení na rekonstrukci
chodníků.
Usnesení 17c
ZO pověřuje starostu obce, aby pracoval na potřebných krocích v souvislosti s podáním
žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníků v obci.
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
-

Diskuze k možnému zvýšení „příspěvku na žáka ZŠ“. Veškeré náklady na přístavbu
místní školy mimo dotaci hradí ze svého rozpočtu obce Šaratice, školu navštěvují i
žáci s okolních obcí. Okolní obce hradí sice příspěvek na žáka v dohodnuté výši,
nicméně s ohledem na zvyšující se počty žáků z okolních obcí a s ohledem na nemalé
finanční prostředky, které obce Šaratice na místní základní školu vynakládá bude
vhodné uvažovat o zvýšení příspěvku na žáka. ZO tedy pověřuje starostu, aby o tomto
jednal předběžně se starosty okolních obcí.
Usnesení 17d
ZO pověřuje starostu, aby jednal o možném navýšení příspěvku na žáka se starosty
společného školského obvodu.
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
-

Starosta obce i jako předseda DSO Litava informuje, že zaměstnanec ČOV p. J.
Gottvald je v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Vzniklou situaci hodlá řešit tím, že
obecní zaměstnanec p. L. Bršlica ukončí dohodou k určitému datu pracovní poměr
s obcí Šaratice a uzavře prac. poměr s DSO Litava. Naopak na obci Šaratice bude mít
p. L. Bršlica uzavřenu jen dohodu o provedení práce. Pokud do budoucna p. Bršlica
nebude potřeba jako zaměstnanec ČOV, bude opět přijat na hlavní pracovní poměr na
Obec Šaratice.
Usnesení 17e
ZO Šaratice souhlasí s přesunutím p. Lubomíra Bršlici do hlavního pracovního poměru na
DSO Litava za podmínek uvedených starostou.
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
-

Člen ZO a RO p. Roman Konečný – dotaz k pořízení dalších retardérů na ulici Ostudy.
Z diskuze vyplynulo
Usnesení 17f
ZO pověřuje starostu obce objednáním dalších 2 kusů zpomalovacích retardérů na ulici
Ostudy, 1x bude umístěno u sportovního areálu, 1x bude umístěno v blízkosti bývalých
školních bytovek.
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
-

-

-

-

-

R. Přerovský člen ZO připomíná, že před plánovanou rekonstrukcí chodníků bude
vhodné udělat průzkum stavu staré dešťové kanalizace
M. Málek člen ZO a RO upozorňuje špatný stav místní komunikace na místní základní
školou, a to i v důsledku stavební činnosti související s přístavbou budovy školy
L. Dosoudil člen ZO a Školské rady se dotazuje na výstavbu nové MŠ, informaci
podává místostarosta obce p. M. Silnica – vedení obce je stále v kontaktu
s projektantem p. Saturkou, který dořešuje připomínky Policie ČR k parkovacím
místům u nové MŠ, dále se také řeší vodovodní přípojka k nové MŠ
H. Rozkopalová – člena ZO a Kulturního výboru obce – dotaz ke klubu seniorů a
jejich činnosti na budově bývalé pošty – informuje starosta obce, že členové spolku
svépomocí provedli nejnutnější práce a úpravy, nyní se může řešit podlaha v objektu –
srovnání podlahy, stěrka, položení PVC.
H. Rozkopalová dále dotaz na provoz posilovny v rámci sportovní haly v Šaraticích –
provozovna je v souladu s opatřeními Vlády ČR již v provozu – vše si řeší p.
Drahoslav Žila, který posilovnu provozuje.
H. Rozkopalová další dotaz na výsadbu stromů v lokalitě ke Kopečku – starosta
sděluje, že prověří možnosti. R. Přerovský poukazuje, že se jedná o další plochu o níž
musí být zajištěna péče – především zalévání a v budoucnu i sečení trávy.

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 3/2020 vyčerpán, starosta poděkoval
všem za účast a jednání ukončil ve 21:05 hod.
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
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Zapsal/a : Blanka Jiráčková
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Ověřil/a: František Holoubek

…………………………………

Richard Přerovský

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

