ZÁPIS č. 4/2020
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 27.05.2020

Přítomní:

Drabálek Josef, Dostálová Ludmila, Dosoudil Libor, Holoubek František,
Horáček Jaroslav, Janíčková Lucie, Kalouda Karel, Konečný Roman, Pitrová
Dana, Přerovský Richard, Rozkopalová Hana, Schuster Milan, Silnica Marek,
Šlahora Dalibor
Nepřítomen: Omluveni: Málek Miroslav
Příchod v 19.10 hodin: Dostálová Ludmila – přítomnost od bodu č. 3
Zapisovatel :
Jiráčková Blanka
Ověřovatel zápisu: Konečný Roman, Rozkopalová Hana
Místo a čas konání: Tělocvična OÚ Šaratice v 19.00 hod
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 Roman Konečný a paní Hana Rozkopalová.
Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem. Do programu jednání bylo také nevrženo
doplnit nově body č. 12 - 16
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. Schválení výstavby plotu a provedení terénních úprav za tělocvičnou
5. Delegování zástupce za obec Šaratice na Valnou hromadu společnosti Respono
Vyškov
6. Delegování zástupce za obec Šaratice na Valnou hromadu společnosti VaK Vyškov
7. Žádost o odkoupení části obecního pozemku par .č. 276/6
8. Žádost Linky bezpečí z.s. o poskytnutí finanční podpory
9. Projednání a schválení účetní závěrky obce Šaratice za rok 2019
10. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Šaratice za rok 2019
11. Rozpočtové opatření č. 5/2020
Nově doplněné body:
12. Schválení výběrového řízení na dodavatele DA SDH Šaratice
13. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 17030052 s firmou Respono Vyškov
14. Projednání a schválení pravidel užívání prostoru bývalé pošty Šaratice, Náves 299
15. Schválení dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi Obcí Šaratice a
VaK Vyškov – přípojka Slunná
16. Schválení dofinancování DA pro JSDH
17. Úkoly, různé, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje doplněný program jednání, zapisovatelkou je p. Blanka Jiráčková,
ověřovateli zápisu jsou pan Roman Konečný a paní Hana Rozkopalová.
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

2. Informace o jednáních Rady obce
Informaci podává p. Marek Silnica – místostarosta obce. Členové ZO byli informováni, že
Rada obce na svých zasedáních projednala a popřípadě schválila:
- projednáno a schváleno navýšení poplatku za navýšení kapacity webových stránek
obce
- řešila se úprava zeleně u přístavby tělocvičny (ze dvou nabídek byla vybrána cenově
pro obec výhodnější, cena cca 29.000,- Kč)
- projednávalo se provedení terénních úprav u tanečního místa za tělocvičnou OÚ, řešil
se také návrh na zbudování plotu za tělocvičnou OÚ (viz. dnes pojednávaný bod ZO
4/2020 – bod č. 4)
- projednána žádost ZŠ a MŠ Šaratice o přerušení provozu v MŠ během hlavních
prázdnin
- projednávala se objednávka dřeva - materiálu na zbudování jednoduchého přístřešku
ve dvoře budovy hasičské zbrojnice v Šaraticích – přístřešek má sloužit k uskladnění
vybavení JSDH Šaratice, materiál bude dodán od místní firmy pana Petra Šmída
- projednáno doplnění štěpky na dětské hřiště u sportovního areálu
- projednávalo se možné pořízení kontejnerového nosiče za traktor k využití pro
manipulaci s objemnými kontejnery ve dvoře OÚ – o tomto, ale Rada obce prozatím
definitivně nerozhodla
Usnesení 2:
ZO bere na vědomí informaci o jednáních Rady obce.
Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí

3. Informace o probíhající nástavbě budovy školy
V průběhu projednávaného bodu č. 3 v 19.10 hodin zaznamenán příchod členky ZO p.
Ludmily Dostálové, přítomno tedy 14 členů ZO s právem hlasovat.
Podána informace:
- dnes 27.5.2020 opět na škole proběhl kontrolní den, stavebně je vše hotovo
- řeší se montáž nábytku do odborných učeben, výběr a rozmístění nábytku do nových
prostor si řešilo vedení školy
- do nové přírodovědné učebny po montáži nábytku bude zprovozněno připravené
napojení vody a odpadů
- termíny uvedené ve smlouvě o realizaci akce budou dodrženy
- je dořešena i úprava vstupu do přistavované budovy, pouze zbývá osadit zábradlí
- je zprovozněn výtah, v zadní části budovy jsou také provedeny potřebné terénní
úpravy, řeší se ještě zvednutí 2 kanálů v zadní části, téměř dořešena i úprava přístřešku
u vstupu do školní kotelny zvenčí
Usnesení 3
ZO bere na vědomí informaci o nástavbě budovy školy.
Hlasování: vzato na vědomí, nehlasováno
4. Schválení výstavby plotu a provedení terénních úprav za tělocvičnou
Jak bylo zmíněno, RO Šaratice se na svém jednání zabývala i potřebnými terénními úpravami
za tělocvičnou a možnou realizací plotu od tělocvičny až k obecní stodole (délka 36 m).
Členové ZO seznámeni, že by bylo vhodné toto realizovat, nejlépe tak, aby se stihlo vše do
plánovaných srpnových hodů. Bylo oslovena firma k nacenění výstavby plotu z betonových

dílů v délce 36 m , cena včetně práce by měla činit cca 44 000,- Kč + DPH. Potřebné terénní
úpravy je možné realizovat pomocí místní firmy pana Petra Válka.
Usnesení 4a
ZO souhlasí s provedením terénních úprav za budovou tělocvičny OÚ Šaratice a pověřuje
starostu dalšími potřebnými kroky v této záležitosti.
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 4b
ZO souhlasí s výstavbou plotu z betonových dílů mezi tělocvičnou a obecní stodolou,
v celkové délce 36 m a pověřuje starostu obce dalšími potřebnými kroky, včetně podpisu
smlouvy s firmou.
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno
5. Delegování zástupce za Obec Šaratice na Valnou hromadu společnosti Respono
Vyškov
Dne 19.6.2020 se v Besedním domě ve Vyškově koná Valná hromada společnosti Respono
Vyškov. Obec Šaratice jako akcionář deleguje svého zástupce k účasti. Starosta obce Šaratice
navrhuje delegovat starostu Města Slavkov u Brna, Bc. Michala Boudného.
Usnesení 5
ZO deleguje jako zástupce obce Šaratice k účasti na Valné hromadě společnosti Respono p.
Bc. Michala Boudného (starostu Města Slavkov u Brna) a pověřuje jej hlasováním za obec
Šaratice.
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno
6. Delegování zástupce za Obec Šaratice na Valnou hromadu společnosti VaK Vyškov
Dne 25.6.2020 se v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané koná Valná hromada společnosti
VaK Vyškov. Obec Šaratice jako akcionář deleguje svého zástupce k účasti. Starosta obce
Šaratice navrhuje delegovat místostarostku Města Slavkov u Brna, Ing. Marii Jedličkovou.
Usnesení 6
ZO deleguje jako zástupce obce Šaratice k účasti na Valné hromadě společnosti VaK Vyškov
p. Ing. Marii Jedličkovou (místostarostku Města Slavkov u Brna) a pověřuje ji hlasováním za
obec Šaratice.
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno

7. Žádost o okoupení části obecního pozemku par.č. 276/6
Zastupitelstvo obce Šaratice seznámeno s žádostí p. Miloše Přinosila, bytem Šaratice Ostudy
408. Žádá o odkoupení části obecního pozemku par. č. 276/6, mezi garáží pana Přinosila
(garáž par.č. 276/2) a hranicí pozemku k RD Šaratice, Ostudy 11. Pozemek by rád využil
k rozšíření užité plochy své garáže. ZO může tedy rozhodnout o schválení záměru na prodej
části předmětného obecního pozemku par.č. 276/6.
Usnesení 7
ZO schvaluje záměr na prodej části obecního pozemku par.č . 276/6 v k. ú. Šaratice o
výměře16 m2.
Hlasování: 11 – 2 – 1, schváleno
(proti: J. Horáček, R. Přerovský, zdržel se: D. Šlahora)

8. Žádost Linky Bezpečí, z.s. o poskytnutí finanční podpory
Linka bezpečí z.s žádá obec Šaratice opakovaně o poskytnutí finanční podpory na svoji
činnost. V loňském roce obce Šaratice přispěla Lince bezpečí částkou 7.500,- Kč formou
finančního daru. Z diskuze členů ZO vyplynulo, že finanční dar bude vhodné poskytnou, ale
v nižší částce – pouze 3.000,- Kč
Usnesení 8
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč na rok 2020 pro Linku
bezpečí z.s. a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: 10 – 4 – 0, schváleno
(proti: M. Silnica, R. Přerovský, M. Schuster, J. Horáček)

9. Projednání a schválení účetní závěrky obce Šaratice za rok 2019
Starosta seznámil ZO s účetní závěrkou obce Šaratice za rok 2019. Následně přijalo ZO
Usnesení 9
ZO schvaluje účetní závěrku obce Šaratice sestavenou ke dni 31.12.2019.
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
10. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Šaratice za rok 2019
Starosta seznámil ZO se závěrečným účtem obce Šaratice za rok 2019. Následně přijalo ZO
Usnesení 10:
ZO schvaluje závěrečný účet obce Šaratice za rok 2019 včetně všech příloh a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad .
Hlasování: 14 - 0 – 0, schváleno
11. Rozpočtové opatření č. 5/2020
ZO seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 5/2020 a jeho položkami.
Usnesení 11
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020.
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno
12. Schválení výběrového řízení na dodavatele DA SDH Šaratice
Členové ZO informováni, že dnes ve 14.00 hodin odpoledne proběhlo otevírání nabídek na
dodavatele nového dopravního automobilu pro SDH Šaratice. Výběrová komise ve složení
Karel Kalouda, Josef Drabálek st. a Jaromír Konečný posuzovala celkem 3 nabídky:
- AGROTEC a.s. Brněnská 74, Hustopeče
- KM REST, Ivančice s.r.o., Krumlovská 1430
- PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o., Masojedy 59
Hlavním hodnotícím kritériem byla nejnižší cena, nejnižší nabídka byla od firmy AGROTEC
a.s. Hustopeče – cena 955 590,- Kč včetně DPH a tuto doporučuje hodnotící komise ZO ke
scvhálení.
Usnesení 12
ZO Šaratice schvaluje výběr dodavatele na nový DA SDH Šaratice – firma AGROTEC a.s.,
Hustopeče a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vybranou firmou a dalšími potřebnými
kroky.
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

13. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 17030052 s firmou Respono
ZO seznámeno, že v obci Šaratice byl navýšen počet kontejnerů na plasty, 2 nové kontejnery
jsou občanům k dispozici na sběrném místě ve dvoře OÚ Šaratice. Je nutné uzavřít dodatek
se svozovou firmou Respono.
Starosta obce dále také informuje ZO o záměru na úpravu jednotlivých sběrných míst
tříděného dopadu v naší obci – pomocí obecních zaměstnanců bude realizováno ohrazení
sběrných míst.
Usnesení 13
ZO Šaratice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 17030052 s firmou Respono a pověřuje
starostu podpisem dodatku.
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

14. Projednání a schválení pravidel užívání prostoru bývalé pošty Šaratice, Náves 299
ZO informováno, že zástupci spolku Senioři 55+ jednali s vedením obce o podmínkách
pronájmu objektu budovy bývalé pošty v Šaratice. Spolek byl vedením obce vyzván ke
zpracování návrhu, jak si užívání prostoru přestavují. Spolek Senioři 55 + reagoval žádostí o
dlouhodobou zápůjčku předmětného objektu, předložil také zpracovaný Provozní řád
klubovny „Senioři 55+ Šaratice, z.s.“.
Následuje diskuze, z níž vyplynulo, že nejvhodnější alternativou bude ustanovení spolku
Senioři 55+ Šaratice, z.s. správcem objektu bývalé pošty na adrese Šaratice, Náves 299, a to i
s ohledem na již provedené dobrovolné práce členů spolku na úpravě objektu. Spolek bude
odpovídat za provoz a údržbu objektu – protihodnotou za správcovství bude ze strany obce
pro spolek bezplatné užívání objektu. Obce bude i nadále hradit také veškeré energie.
V případě, že bude chtít nějaký jiný subjekt pronajmout prostory klubovny (prostory bývalé
pošty), rozhodovat o tomto bude spolek Senioři 55+ Šaratice z.s.. V případě, že jinému
subjektu – žadateli o pronájem nebude ze strany spolku Senioři 55+ Šaratice, z.s. vyhověno,
může se obrátit na Radu obce Šaratice.
- Diskuze k případné výši poplatku za pronájem jinému subjektu – pro letošní zkušební
rok asi zůstane bez poplatku, dále se pak uvidí dle aktuální situace. Navrženo také, že
za zapůjčení klíčů klubovny se bude vybírat vratná kauce 500,- Kč.
Usnesení 14
ZO Šaratice do 31.12.2020 ustanovuje spolek Senioři 55+ Šaratice, z.s. správcem
klubovny (prostor bývalé pošty) na adrese Šaratice, Náves 299. Spolek může klubovnu užívat
pro své veřejně prospěšné aktivity bezplatně. ZO souhlasí s předloženým Provozním řádem
klubovny. Provozní řád klubovny spolku Senioři + Šaratice, z.s. je přílohou č. 1 k zápisu ze
ZO č. 4/2020. Obec Šaratice bude 1x ročně provádět inventuru objektu klubovny.
Pokud bude chtít nějaký jiný subjekt pronajmout objekt klubovny na veřejně prospěšné
aktivity – rozhoduje o tomto správce klubovny, tj. spolek Senioři 55 + Šaratice z.s. . Pro
letošní „zkušební rok“ – tj. do 31.12.2020 není pronájem klubovny zpoplatněn, o výši
pronájmu objektu se bude rozhodovat v následujícím roce. V případě nevyhovění žádosti o
pronájem klubovny se může jiný subjekt obrátit na Radu obce Šaratice.
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

15. Schválení dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi Obcí Šaratice a
VaK Vyškov – přípojka Slunná
Z důvodu narovnání vtahů v souladu s platnými předpisy je nutné projednat a schválit dohodu
vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi Obcí Šaratice a VaK Vyškov – starosta obce
vysvětluje, že se jedná o vodovodní přípojku na ulici Slunná.
Usnesení 15
ZO schvaluje Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi Obcí Šaratice a
společností VaK Vyškov a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

16. Schválení dofinancování DA pro JSDH
Zastupitelstvo obce projednalo financování schválené koupě dopravního automobilu pro
JSDH Šaratice a přijalo
Usnesení 16
Zastupitelstvo obce Šaratice se zavazuje dofinancovat na akci „Pořízení dopravního automobilu pro
JSDH“ rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.

Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

17. Úkoly, různé, závěr
H. Rozkopalová poukazuje na poničené oplocení sportovního areálu. Navazuje diskuze jakým
způsobem umožnit využívání sportovního areálu dětem a mládeži v době, když fyzicky není
přítomna správcová, která má placen pracovní úvazek 40 hodin týdně.
Z diskuze vyplynulo
Usnesení 17
ZO rozhodlo, že sportovní areál Šaratice bude volně přístupný s ohledem na sportovní aktivity
dětí v tomto režimu:
- Bude odemčena zadní branka od Litavy tak, aby se děti dostaly k pingpongovému stolu,
běžecké dráze, hřišti na plážový volejbal a tréninkové tenisové zdi, jejíž užívání není
zpoplatněno.
- Otevřen zůstane hlavní vstup do areálu a odemčen bude velký kurt bez natažené sítě.
- Sportovní aktivity předem objednané a zamluvené pro jednotlivce i sportující skupiny jsou
zpoplatněny dle platného ceníku, správce sport. areálu zajistí, aby po každém užití kurtu došlo
k jeho „vykartáčování a uhrabání“.
Hlasování: 8 – 5 – 1, schváleno
(proti: L. Dostálová, L. Dosoudil, J. Drabálek, F. Holoubek, J. Horáček,
zdržela se: D. Pitrová)

Další dotazy z řad členů ZO:
H. Rozkopalová dotaz na opravu chodníků podél hl. komunikací – starosta sděluje, že čekáme
na vydání stavebního povolení, dotace dosud nebyla vypsána

H. Rozkopalová – dotaz k výsadbě stromů v extravilánu obce – starosta je v kontaktu s p.
Dominikem Grohmannem - bude se řešit dle možností
J. Horáček – upozorňuje na nezabezpečenou branku do objektu dvora Rimini klubu – starosta
sděluje, že obecní zaměstnanci opakovaně branku zabezpečí.
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 4/2020 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 : 05.06.2020, zápis má 7 stran
Zapsal/a : Blanka Jiráčková

…………………………………

Ověřil/a: Roman Konečný

…………………………………

Hana Rozkopalová
Starosta : Karel KALOUDA

…………………………………
………………………………..

