ZÁPIS č. 10/2020
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 9.12.2020

Přítomní:

Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František,
Horáček Jaroslav, Přerovský Richard, Kalouda Karel, Konečný Roman,
Silnica Marek, Šlahora Dalibor, Málek Miroslav, Rozkopalová Hana,
Janíčková Lucie, Pitrová Dana
Nepřítomen:
Milan Schuster (omluveni)
Zapisovatel :
Blanka Jiráčková
Ověřovatel zápisu: František Holoubek, Dalibor Šlahora
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
14 z celkového počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla
navržena p. Blanka Jiráčková, ověřovateli zápisu p. František Holoubek a pan Dalibor
Šlahora. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání námitky ke stavebnímu řízení nové MŠ
3. Projednání a schválení žádosti o dotaci
4. Úkoly, různé, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje program zasedání dle návrhu, zapisovatelkou je p. Blanka Jiráčková,
ověřovateli pan František Holoubek a pan Dalibor Šlahora.
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

2. Projednání námitky ke stavebnímu řízení nové MŠ
Zastupitelé se měli možnost seznámit s připomínkou Bytového družstva Šaratice k plánované
výstavbě nové MŠ na ulici Slunná. Zástupci Bytového družstva Šaratice – p. Kolaříková, p.
Floriánová, p. Boušek a někteří další vlastníci bytů v této lokalitě – p. Přerovský, p. Ráčková
jsou dnešnímu jednání osobně přítomni. Námitka se týkala především nevhodného umístění
herní plochy zahrady nové MŠ v blízkosti bytových domů na ulici Slunné. Je přítomen také
projektant nové MŠ p. D. Saturka – který zpracoval nové řešení umístění herní plochy MŠ.
Všem přítomným jsou plány k nahlédnutí.
Dotaz k zástupcům byt. družstva - kolik členů bytového družstva se vlastně vyjádřilo pro
podání námitky? P. Kolaříková sděluje, podání této námitky z důvodu časové krize
odsouhlasilo představenstvo družstva (tj.3 lidé).
Nicméně s předloženým novým zpracováním a umístěním herní plochy nové MŠ v delší
vzdálenosti od bytových domů na ulici Slunná přítomní zástupce představenstva Bytového
družstva souhlasí. Z jednání tedy vyplynulo

Usnesení 2:
Bytové družstvo Šaratice souhlasí s novou dispozicí zahrady u plánové nové mateřské
školy na ulici Slunná. Zástupci představenstva Bytového družstva Šaratice veřejně
přislíbili, že svoji námitku k této záležitosti na příslušném stavebním úřadě vezmou zpět.
ZO Šaratice s tímto také souhlasí.
Hlasování : 14 – 0 – 0, schváleno

3. Projednání a schválení žádosti o dotaci
Starosta seznámil ZO s možností požádat o dotaci na úpravu povrchu na sportovním areále
v Šaraticích. Jedná se o dotaci z MMR ČR, kterou je nutné a podat ještě do konce tohoto roku.
Žádost zpracuje firma Husák Invest z Těšan.
Usnesení 3
Zastupitelstvo Obce Šaratice schvaluje podání žádosti o dotaci MMR na investiční akci
„Výměna sportovního povrchu víceúčelového hřiště Šaratice“, z podprogramu
DT117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Zastupitelstvo obce schvaluje závazek spolufinancování investiční akce min. ve výši 20
% celkových způsobilých nákladů akce dle investičního záměru a dle podmínek výše
uvedeného podprogramu.
Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno

4. Úkoly, různé, závěr
- členové ZO upozorněni, že dle plánované rozpisu zasedání se ZO Šaratice má sejít v tomto
roce ještě ve středu 16.12.2020 – program jednání je obsáhlý – členové ZO s ním předběžně
seznámeni. Dohodnut začátek zasedání již v 18.00 hodin.
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 10/2020 vyčerpán, starosta poděkoval
všem za účast a jednání ukončil ve 19:40 hod.

Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 17.12.2020, zápis má 2 strany
Zapsal : Blanka Jiráčková

…………………………………

Ověřil: František Holoubek

…………………………………

Dalibor Šlahora

Starosta : Karel KALOUDA

…………………………………
………………………………..

