ZÁPIS č. 9/2020
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 4.11.2020

Přítomní:

Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František,
Horáček Jaroslav, Přerovský Richard, Kalouda Karel, Konečný Roman,
Silnica Marek, Schuster Milan, Šlahora Dalibor, Málek Miroslav, Rozkopalová
Hana, Janíčková Lucie, Pitrová Dana
Nepřítomen:
(omluveni)
Zapisovatel :
Ing. Marek Silnica
Ověřovatel zápisu: Janíčková Lucie a Konečný Roman
Místo a čas konání: Obřadní síň 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
15 z celkového počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen
Ing. Marek Silnica, ověřovateli zápisu paní Lucie Janíčková a pan Roman Konečný. 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 smlouvy o smlouvě budoucí, Šaratice, kab. smyčka NN Trhlík - Ostudy
4. Projednání žádosti na navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ Šaratice
5. Informace o stočném v okolí a možnostech řešení pro rok 2021
6. Rozpočtové opatření č. 10/2020
7. Úkoly, různé, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje program zasedání dle návrhu, zapisovatel je p. Ing. Marek Silnica,
ověřovateli paní Janíčková Lucie a pan Konečný Roman.
Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno

2. Informace o jednání Rady obce
Místostarosta seznámil ZO o jednání RO, kde bylo schváleno vzdání se práva na odvolání
pro rozhodnutí o zvýšení kapacity školní jídelny.
Následně přijalo ZO
Usnesení 2:
ZO Šaratice bere na vědomí.
Hlasování : nehlasováno

3. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí, Šaratice, kab. smyčka NN Trhlík – Ostudy.
Starosta seznámil ZO s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene od
společnosti E.On Distibuce, a.s. – Šaratice, kabel NN Trhlík , smlouva č. 001030062713/002
– v lokalitě ulice Ostudy, na pozemku obce Šaratice, par.č. 987/1.
Usnesení 3
ZO schvaluje smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
001030062713/002 – Šaratice, kabel NN Trhlík a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 15 – 0 – 0, schváleno

č.

4. Projednání žádosti na navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ Šaratice
Starosta seznámil ZO se situací a žádostí ze strany ZŠ a MŠ Šaratice, příspěvkové
organizace. Zároveň předal slovo paní ředitelce ZŠ Šaratice.
Paní ředitelka společně s pani účetní a IT technikem přednesli přehled nutných zvýšených
nákladů na provoz školy.
Stravovací systém, licence, update softwaru, nutné náklady s IpV6, pojištění žáků, nutné
provozní náklady na provoz půdních nových prostor.
Paní ředitelka žádala aspoň o část nákladů 100.000,- Kč
Zastupitel pan Roman Konečný navrhnul částku 150.000,- Kč, aby byly tyto náklady pokryty
celé.
Místostarosta k tomu doplnil, zda-li při této částce bude reálné i modernizovat již dříve
problémový rozvaděč el. energie.
Paní ředitelka reagovala, že ano.
Usnesení 4
ZO schvaluje jednorázový příspěvek pro MŠ a ZŠ Šaratice ve výši 150.000Kč (vč. platby
za rozvaděč el. energie)
Hlasování: 14 – 0 – 1 (Jaroslav Horáček), schváleno

5. Informace o stočném v okolí a možnostech řešení pro rok 2021
Starosta obce seznámil ZO, že zřejmě nebylo úplně ideálně komunikováno.
A informoval rovněž o skutečnosti, že výbor DSO Litava si ověřil před svým rozhodnutím
výši stočného v okolních obcí, ale pro vyvážení rozpočtových nákladů nebylo možné jinak.
Zákon o vodovodech a kanalizacích neumožňuje platit stočné pouze paušálem.
Zároveň uvedl situaci v okolních vesnicích.
Rovněž ukázal přehled o infu pro řešení výpočtu nutnosti zvýšení stočného.
Zároveň reagoval na:
- Reakce účtování stočného u firem – platí podle skutečné spotřeby
- Výběr dodavatele elektřiny je řešen elektronickou akcí
Usnesení 5
ZO bere na vědomí.
Hlasování: nehlasováno

6. Rozpočtové opatření č. 10/2020
Starosta obce seznámil ZO s obsahem rozpočtového opatření č. 10/2020
Usnesení 6
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2020 ve znění předloženém starostou obce.
Hlasování: 15 - 0 – 0, schváleno

7. Různé, úkoly, závěr
a) Starosta obce seznámil ZO se žádostí od Diecézní charity Brno o příspěvek na
spoluúčast vůči péči jednoho občana 384,- Kč
Usnesení 7a
ZO schvaluje příspěvek ve výši 384,- Kč pro Diecézní charitu Brno.
Hlasování: 15 - 0 – 0, schváleno

b) Starosta obce informoval o žádosti Klubu Sluníčko o infu, kde nebude realizována
drakiáda v rámci opatření vlády a žádali o možnou změnu použití těchto fin. prostředků
2x1000Kč. Místo této činnosti budou realizovány jiné venkovní hry.
Usnesení 7b
ZO schvaluje změnu.
Hlasování: 15 - 0 – 0, schváleno

c) Starosta obce informoval o námětu ze strany Sebastiana Lorenze o záměru vybudování
rodinného vinařství.
Pan Ing. Lorenz přednesl svůj záměr i s prezentací nutného zázemí.
Usnesení 7c
ZO bere na vědomí.

Hlasování: nehlasováno
Úkoly:
-

Řešení kontroly poklopu nad šachtou u RD Hloužek.

-

SO si úkol zapsal, aby jej mohl delegovat na obecní zaměstnance.

-

R. Přerovský – dotaz pro realizaci oplocení místa pro odpady u
hasičky.SO informoval o již zadané zakázce na výrobu potřebných latí.

d) Starosta obce seznámil ZO s možností přijetí pracovníka pana Dominika Matouška.
Usnesení 7d
ZO schvaluje přijetí nového pracovníka Dominika Matouška.
Hlasování: 14 – 0 – 1 (Dalibor Šlahora), schváleno

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 9/2020 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 )
Zapsáno : 4.11.2020, zápis má 4 strany
Zapsal : Ing.Marek Silnica

…………………………………

Ověřil: Lucie Janíčková

…………………………………

Roman Konečný

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

