ZÁPIS č. 8/2020
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 30.09.2020

Dosoudil Libor. Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František,
Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Konečný Roman, Málek Miroslav, Pitrová
Dana, Přerovský Richard, Rozkopalová Hana, Schuster Milan, Silnica Marek,
Šlahora Dalibor
Nepřítomen: Omluveni: Janíčková Lucie
Zapisovatel :
Jiráčková Blanka
Ověřovatel zápisu: Málek Miroslav, Šlahora Dalibor
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 Miroslav Málek a pan Dalibor Šlahora. 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. Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce
a.s. – Šaratice přípojka NN NWD Group a.s. – na par.č. 53/1, k.ú. Šaratice
4. Žádost Základní školy a mateřské školy Šaratice, příspěvkové organizace o navýšení
příspěvku na provoz základní školy do konce roku 2020, žádost o navýšení rozpočtu
školy na následující roky
5. Žádost ŘKF Šaratice o změnu v účelu dotace na mimoškolní aktivity dětí na rok 2020
6. Finanční příspěvek pro DSO LITAVA
7. Žádost SDH Šaratice o poskytnutí finanční podpory na pořízení nového praporu
8. Rozpočtové opatření č. 9/2020
9. Úkoly, různé, závěr
ZO Šaratice schvaluje program jednání, zapisovatelkou je p. Blanka Jiráčková, ověřovateli
zápisu jsou pan Miroslav Málek a pan Dalibor Šlahora
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
2. Informace o jednání Rady obce
Informaci podává místostarosta obce pan Marek Silnica:
- RO projednávala žádost Základní školy a mateřské školy Šaratice o navýšení
příspěvku na provoz – bylo doporučeno projednání na Zastupitelstvu obce Šaratice –
viz. dnes projednávaný bod č. 4
- RO projednala pořízení nového osvětlení na obecní vánoční strom, řešil se vhodný
obecní vánoční strom s ohledem na to, že ten stávají bude muset být odstraněn,
protože brání v řádném výhledu silničního provozu.
Usnesení 2:
ZO bere na vědomí přednesenou informaci o jednání Rady obce Šaratice.
Hlasování : vzato na vědomí, nehlasováno

3. Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce
a.s. – Šaratice přípojka NN NWD Group a.s. – na par.č. 53/1, k.ú. Šaratice
Jedná o smlouvu ohledně přípojky k RD na Malé Americe, v této záležitosti byla již
schválena a uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.
Usnesení 3:
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s. – Šaratice
přípojka NN NWD Group na par. č. 53/1, k.ú. Šaratice, pověřuje starostu potřebnými kroky a
podpisem smlouvy.
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
4. Žádost Základní školy a mateřské školy Šaratice, příspěvkové organizace o navýšení
příspěvku na provoz základní školy do konce roku 2020, žádost o navýšení rozpočtu
školy na následující roky
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Šaratice žádá o navýšení příspěvku pro školu do
konce kalendářního roku 2020 o 100 000,- Kč a v dalších letech o navýšení příspěvku vždy o
300 000,- Kč. Žádost zdůvodňuje zvýšenými náklady na provoz v souvislosti s provedenými
stavebními úpravami. Všichni členové ZO byli s úplným zněním žádosti seznámeni.
Mezi členy ZO následuje diskuze, ze které vyplynulo
Usnesení 4:
ZO považuje zdůvodnění žádosti Základní školy a mateřské školy Šaratice, příspěvkové
organizace o navýšení rozpočtu v předloženém rozsahu za nedostačující. ZO požaduje ze
strany školy doplnění položkového rozpočtu tak, aby bylo zřejmé odůvodnění zvýšení
nákladů o 100 000,- Kč v roce 2020 a zároveň požaduje stanovení konkrétní částky za
jednotlivé položky, které je třeba v rozpočtu navýšit v následujících letech a uvést
odůvodnění. Po doplnění požadovaného bude žádost školy opět projednána ZO Šaratice.
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
5. Žádost ŘKF Šaratice o změnu v účelu dotace na mimoškolní aktivity dětí na rok 2020
ŘKF Šaratice požádala o změnu v účelu využití dotace na mimoškolní aktivity dětí a mládeže
na rok 2020. Svoji žádost ŘKF Šaratice zdůvodnila tím, že s ohledem na situaci
s koronavirem nebylo možné v letošní sezóně uskutečnit plánované aktivity s dětmi a mládeží
a použít k tomuto účelu poskytnuté finanční prostředky z dotace. Přesný rozpis změn je
v žádosti ŘKF Šaratice uveden.
Usnesení 5
ZO schvaluje změnu v účelu využití dotace na mimoškolní aktivity dětí a mládeže na rok
2020 pro ŘKF Šaratice, a to dle žádosti, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu.
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
6. Finanční příspěvek pro DSO LITAVA
P. Karel Kalouda jako předseda DSO LITAVA sděluje, že dobrovolnému svazku nyní chybí
finanční prostředky na provoz, a to především z důvodu zvýšených výdajů za servisní práce
na technologiích ČOV. Jediným zdrojem příjmů DSO LITAVA je úhrada stočného, případně
roční příspěvek od členských obcí svazku. K překlenutí finanční tísně výbor DSO LITAVA
navrhuje, aby jednotlivé členské obce poskytly svazku jednorázový mimořádný příspěvek, a
to ve výši poměrné části dle velikosti obce: obec Šaratice 300 000,- Kč, obec HostěrádkyRešov 280 000,- Kč, obec Zbýšov: 220 000,- Kč. Obce Hostěrádky-Rešov a Zbýšov již na
svých jednáních zastupitelstev poskytnutí tohoto příspěvku odsouhlasily.

Usnesení 6
ZO schvaluje poskytnutí mimořádného jednorázového finančního příspěvku ve výši 300 000,Kč na úhradu nákladů provozu pro DSO LITAVA.
Hlasování: 14 – 0- 0, schváleno

7. Žádost SDH Šaratice o poskytnutí finanční podpory na pořízení nového praporu
Zástupci místního SDH Šaratice a zároveň členové ZO informují, že v příštím roce oslaví
120. výročí založení místního sboru – rádi by při této příležitosti pořídili i nový prapor. Prapor
by měl mít rozměry cca 1x1,5 m. Při jeho pořízení je nutné brát v úvahu také cenu za
vizualizaci návrhu, strojové zpracování výšivky. Zástupci hasičů odhadují cenu za pořízení na
80 000,- Kč, s tím, že žádají příspěvek od obce, část nákladů by mohla být uhrazena např.
z veřejné sbírky.
Diskuze mezi členy ZO – předložená pořizovací cena je poměrně vysoká, z diskuze vyplynulo
Usnesení 7
ZO bere na vědomí informaci SDH Šaratice o plánu na pořízení nového praporu sboru. SDH
Šaratice prověří i další možnosti na získání finančních prostředků k pořízení praporu, prověří
možnosti úspory oslovením dalších firem zabývajících se výrobou praporů a vlajek.
Hlasování: nehlasováno, vzato na vědomí
8. Rozpočtové opatření č. 9/2020
Členové ZO starosta seznámil s položkami rozpočtového opatření č. 9/2020
Usnesení 8:
ZO Šaratice schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020
Hlasování: 14 - 0 – 0, schváleno
9. Úkoly, různé, závěr
- Přítomné zástupkyně spolku Senioři 55+, z.s. – p. Lenka Střítecká a p. Alena Hemalová
děkují obci Šaratice za podporu činnosti jejich spolku. Velmi zdařile proběhlo slavnostní
otevření klubovny dne 20.9.2020. Činnost spolku se pomalu rozjíždí, hlásí se i senioři
z okolních obcí jako členové, je v plánu v prostorách klubovny umožnit zájmovou činnost i
dětem.
- P. Lenka Střítecká také upozorňuje na nutnost prořezání keřů u chodníku před místní
hasičskou zbrojnicí
- P. Hana Rozkopalová členka ZO vznáší dotaz na prezentaci na předešlém jednání ZO č.
8/2020 – prezentace defibrilátoru AED Line (p. Rozkopalová tomuto jednání nebyla
přítomna) – bude obce defibrilátor pořizovat? P. Rozkopalová to vidí jako dobrou investici.
Následuje diskuze – starosta obce navrhuje pořízení defibrilátoru zařadit do finančního plánu
na příští rok a zastupitelé o této záležitosti mohou dále přemýšlet.
- P. Hana Rozkopalová dále poukazuje na nefunkční osvětlení u pomníku padlým z 2. světové
války v naší obci. Dále se také dotazuje na dotaci na stromy – informuje starosta, že tato
dotace byla zamítnuta.
- P. Hana Rozkopalová další dotaz k prováděné úpravě chodníků na Malé Americe – starosta
obce sděluje, že je postupně plánováno opravit chodník na Malé Americe na straně od
mateřské školky až k mostu u Litavy. Prozatím stávající úpravu chodníků v Šaraticích
realizuje firma z Bučovicka. Dotaz z pléna, zda nebude vhodné opravit i chodníky na Malé
Americe po odstranění havarijního stavu na staré dešťové kanalizaci – starosta sděluje, že
zatím to v plánu nebylo, lze však prověřit realizaci ještě do zimy. Dotace na plánovanou

rekonstrukcí chodníků podél hlavních komunikací v obci se bude řešit pravděpodobně až
příští rok.
- P. Libor Dosoudil – dotaz na opravu chodníků na ulici Ostudy. Starosta obce sděluje, že
žádná z oslovených firem nedodala cenovou nabídku – letos se tedy oprava nebude určitě již
realizovat.
P. Libor Dosoudil otevírá dále diskuzi k opravenému chodníku na Malé Americe u RD
Fuxových – jak zabránit jeho poničení. Z diskuze vyplynulo
Usnesení 9
K nově opravenému chodníku se zámkovou dlažbou na ulici Malá Amerika podél RD č.p.
301 se umístí jako bariéra 3 sloupky o výšce 1m, umístění do krajních a prostřední části
chodníku.
Hlasování: 13 - 0 – 1, schváleno
(zdržela se H. Rozkopalová)
- P. František Holoubek poukazuje na špatný stav kanálů na dešťovou vodu za školou.
- P. Karel Kalouda informuje ZO o situaci s řešením hospodářství v RD za školou – a to
z důvodu zápachu. Starosta obce zaslal podnět na prošetření situace na příslušné veterinární a
hygienické orgány, které se na základě provedeného místního šetření vyjádřily, že
hospodaření a chov zvířat v dané nemovitosti probíhá v souladu s právními předpisy.
- dále poukazováno na vzedmutou část asfaltu na cyklostezce do Hostěrádek – Rešova
- P. Marek Silnica otevírá diskuzi k podnětu D. Válkové na změnu v územním plánu, která
byla projednávána a prozatím nedořešena na minulém jednání ZO Šaratice č. 7/2020.
Následuje diskuze:
- jedná se lokalitu vedle průmyslové zóny – a tedy o území ne zcela vhodné k běžné bytové a
domovní výstavbě
- L. Dostálová jako majitelka sousedních pozemků v dané lokalitě sděluje, že ona prozatím
nebyla oficiálně jako vlastník pozemků nikým ze zainteresovaných oslovena
- M. Silnica navrhuje sjednání pořízení právního rozboru řešení dané situace
- D. Šlahora podotýká, že především by si situaci měli mezi sebou vyjasnit majitelé
sousedních pozemků – tj. p. L. Dostálová a p. P. Válek – potom se záležitostí může zabývat
zastupitelstvo obce
K této problematice členové ZO pouze diskutovali, nebylo vydáno žádné usnesení, nebylo o
ničem hlasováno.
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 8/2020 vyčerpán, starosta poděkoval
všem za účast a jednání ukončil ve 20:55 hod.
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 09.10.2020, zápis má 4 strany
Zapsal/a : Blanka Jiráčková

…………………………………

Ověřil/a: Miroslav Málek

…………………………………

Dalibor Šlahora

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

…………………………………

