ZÁPIS č. 11/2020
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 16.12.2020

Přítomní:

Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František,
Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Konečný Roman, Silnica Marek, Šlahora
Dalibor, Málek Miroslav, Rozkopalová Hana, Janíčková Lucie, Pitrová Dana
Nepřítomen:
Milan Schuster, Richard Přerovský, Dana Pitrová (omluveni), pozdější
příchod v 19.10 hodin – Hana Rozkopalová – přítomna od bodu č. 14
Zapisovatel :
Blanka Jiráčková
Ověřovatel zápisu: Libor Dosoudil, Jaroslav Horáček
Místo a čas konání: Obřadní síň OÚ, Šaratice v 18.00 hod

1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele, ověřovatelů
Starosta K. Kalouda zahájil zasedání, přivítal všechny přítomné; konstatoval, že je přítomno
11 z celkového počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla
navržena p. Blanka Jiráčková, ověřovateli zápisu p. Libor Dosoudil a pan Jaroslav Horáček.
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 žádosti o finanční výpomoc
4. Schválení dodatku ke smlouvě s Habrovanským zámkem (sazebník úhrad od
1.1.2021) – opatrovnictví S. Matyáš
5. Informace o plánové novostavbě haly pro výkrm brojlerů v Šaraticích společnosti ZEV Šaratice, a.s.
6. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON –
Šaratice, kabel NN Halbina garáže (par. č. 396/1)
7. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON –
Šaratice, kab. smyčka NN Fluss (par.č. 395/1)
8. Žádost o vyjádření ke stavbě RD Šaratice Dosoudilovi, par.č. 93 – pro účely
společného oznámení záměru
9. Žádost o vyjádření ke stavbě novostavba RD Šaratice, par.č. 588 Šolcovi
10. Žádost o vyjádření k dispozičnímu řešení uvažované výstavby 2 RD ulice Ostudy
– Trnkovi
11. Žádost o vyjádření ke stavbě - dodatečné stavební povolení RD Šaratice, Dvorek,
par.č. 641 + vyjádření se k přípojkám inženýrských sítí a parkování
12. Žádost o souhlas se stavbou na pozemku obce par.č. 395/1- parkovací stání před
domy č.p. 56 a 66 v Šaraticích
13. Projednání podnětu k pořízení změny územního plánu – Sebastian Lorenz
14. Projednání podnětu k pořízení změny územního plánu – Dagmar Válková
15. Schválení smlouvy s Knihovnou Karla Dvořáčka, Vyškov
16. Schválení příspěvku na financování systému IDS JMK
17. Pokyny k inventurám majetku obce prováděným k 31.12.2020
18. Schválení plánu zasedání RO a ZO v roce 2021 – jednací den středa

19. Schválení plánu činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2021
20. Projednání návrhu investičních a neinvestičních akcí pro rok 2021
21. Schválení smluv na dotace z rozpočtu obce Šaratice na rok 2021
22. Schválení úhrady provozních nákladů budovy bývalé pošty Šaratice, Náves 299
(nyní klubovna seniorů)
23. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Šaratice na rok 2022 – 2023
24. Schválení rozpočtu obce Šaratice na rok 2021 v paragrafovém členění
25. Delegování pravomoci ZO na RO ve věci schválení posledního rozpočtového
opatření v daném kalendářním roce bez finančního omezení
26. Různé, úkoly, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje program zasedání dle návrhu, zapisovatelkou je p. Blanka Jiráčková,
ověřovateli pan Libor Dosoudil a pan Jaroslav Horáček.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

2. Informace o jednání Rady obce
Ing. Marek Silnica – místostarosta obce sděluje, že RO se sešla od posledního jednání 1x a
řešila zpracování dotace na opravu povrchu na sportovní areále, dotace na rozšíření zeleně na
ulici Slunné. Dále se řešilo přerušení provozu MŠ mezi vánočními svátky a úprava
stávajícího již nedostačujícího kamerového systému ve dvoře OÚ Šaratice.
Usnesení 2:
ZO bere na vědomí podanou informaci je jednání RO Šaratice.
Hlasování : vzato na vědomí, nehlasováno

3. Projednání žádosti o finanční výpomoc
ZO bylo seznámeno s žádostí místní rodiny o finanční výpomoc. Následně byla tato žádost
vzata zpět, s tím, že se vše podařilo vyřešit v rámci širší rodiny.
Usnesení 3
ZO bere na vědomí informaci o podání a následném zpětvzetí žádosti o finanční
výpomoc.
Hlasování: vzato na vědomí, nehlasováno

4. Schválení dodatku ke smlouvě s Habrovanským zámkem (sazebník
úhrad od 1.1.2021) – opatrovnictví S. Matyáš
Obec Šaratice je stále opatrovníkem nesvéprávné osoby – p. St. Matyáše, který je umístěn
v sociálním zařízení Habrovanský zámek. S tím souvisí i nutnost schválení dodatku k aktuální
smlouvě o zajištění péče o pana Matyáše.
Byl předložen ke schválení dodatek č. 1/2020 – týká se ubytování p. Matyáše – nově je
umístěn v 3-lůžkovém pokoji.
Usnesení 4a
ZO schvaluje dodatek č. 1/2020 ke smlouvě s Habrovanským zámkem – ubytování pro
pana S. Matyáše.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

Dále předložen dodatek č. 2/2020 – týká se ceny za stravné a přípravu stavy, ceník platný od
1.1.2021
Usnesení 4b
ZO schvaluje dodatek č. 2/2020 ke smlouvě s Habrovanským zámkem – stavování pro
pana S. Matyáše.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

5. Informace o plánové novostavbě haly pro výkrm brojlerů v Šaraticích společnosti ZEV Šaratice, a.s.
Členové ZO měli k dispozici zpracovanou odbornou studii na plánovanou novostavbu haly
pro výkrm brojlerů Šaratice – v areálu firmy ZEV Šaratice. V současné době probíhá
posuzování záměru na Odboru životního prostředí JMK ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění. Obec Šaratice, ale i kdokoliv další
má možnost se k danému záměru vyjádřit – informace o tomto záměru je také zveřejněna na
příslušných úředních deskách úřadů.
Následuje diskuze z řad členů ZO i řad ostatní přítomné veřejnosti:
- hala je v bezprostřední blízkosti bytové zástavby
- již stávající produkce chovu brojlerů zamořuje zápachem blízké i širší okolí obce,
v letních měsících se z důvodu zápachu nedá větrat
- technologie na snížení zápachu jsou, ale jsou velmi drahé a provozovatelé je mnohdy
ani nepoužívají i z důvodu vysokých nákladů na provoz
- záměr se prozatím řeší z ohledem posouzení vlivu na životní prostření – stavební
řízení tedy neprobíhá
- obec by se zcela určitě jako účastník řízení měla k danému záměru zaslat své
nesouhlasné stanovisko
- případně lze zorganizovat i petici
Usnesení 5a
ZO pověřuje starostu obce k zaslání nesouhlasného vyjádření k záměru na novostavbu
haly pro výkrm brojlerů v Šaraticích na OŽP JMK.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 5b
ZO schvaluje petici proti záměru novostavby haly pro výkrm brojlerů v Šaraticích.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

6. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON – Šaratice, kabel NN Halbina garáže (par. č. 396/1)
Členové ZO byli seznámení s poklady ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s E.On – Šaratice NN Halbina garáže
Usnesení 6
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.On – Šaratice
NN Halbina garáže, pověřuje starostu jejím podpisem a dalšími potřebnými kroky.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

7. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON – Šaratice, kab. smyčka NN Fluss (par.č. 395/1)
Členové ZO byli seznámení s poklady ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s E.On – Šaratice, kab. smyčka NN Fluss. Jedná se kabelovou smyčku u hřbitova.
Usnesení 7
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.On – Šaratice,
kab. smyčka NN Fluss, pověřuje starostu jejím podpisem a dalšími potřebnými kroky.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

8. Žádost o vyjádření ke stavbě RD Šaratice Dosoudilovi, par.č. 93 – pro
účely společného oznámení záměru
Dle předložených pokladů a předložené projektové dokumentace nemá ZO žádné námitky ke
stavbě RD Šaratice Dosoudilovi, na par. č. 93 – stavebníci budou vše realizovat na vlastních
pozemcích.
Usnesení 8
ZO souhlasí a nemá námitky s předloženou stavební dokumentací ke stavbě RD
Dosoudilovi, par.č. 93, k.ú. Šaratice
Hlasování : 10 – 0 – 1, (zdržel se: L. Dosoudil), schváleno

9. Žádost o vyjádření ke stavbě novostavba RD Šaratice, par.č. 588 Šolcovi
ZO seznámeno s podklady pro stavební řízení novostavba RD Šaratice, par.č. 588 – Šolcovi.
Manželé Šolcovi chtějí vybudovat RD u fotbalového hřiště na pozemků stávající zahrady.
Usnesení 9
ZO souhlasí se stavebním záměrem manželů Šolcových na par.č. 588 v k.ú. Šaratice, a to
dle předložené dokumentace
Hlasování : 10 – 0 – 1, (zdržel se: M. Málek), schváleno

10. Žádost o vyjádření k dispozičnímu řešení uvažované výstavby 2 RD
ulice Ostudy – Trnkovi
Členové ZO byli seznámeni s žádostí o výše uvedené vyjádření. Jedná se o stavbu 2 RD na
ulici Ostudy. V úz. plánu je tato lokalita určena k bydlení. J. Horáček – dotaz na přípojku
vody – po dohodě s VaK Vyškov by přípojka měla být vedena pozemkem manželů
Trnkových – nebude tedy nutné kopat na místní komunikaci v majetku obce Šaratice
Usnesení 10
ZO souhlasí s kladným vyjádřením k dispozičnímu řešení uvažované výstavby 2 RD na
ul. Ostudy – manželů Trnkových.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

11. Žádost o vyjádření ke stavbě - dodatečné stavební povolení RD
Šaratice, Dvorek, par.č. 641 + vyjádření se k přípojkám inženýrských sítí a
parkování
Zastupitelé obdrželi podklady – starosta obce podrobněji vysvětluje, že nový majitel
předmětného RD začal provádět stavební úpravy bez povolení. Stavební úřad vlastníkovi RD
zastavil stavební práce a ten nyní řeší dodatečné stavební povolení. Na pozemku obce by
stavebník realizovat chodník pro příchod k domu a parkovací stání.
Usnesení 11
ZO souhlasí s kladným vyjádřením ke stavbě – dodatečné stavební povolení RD
Šaratice, Dvorek, par.č. 641 + souhlasí s přípojkami inženýrských sítí a řešením
parkování.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

12. Žádost o souhlas se stavbou na pozemku obce par.č. 395/1- parkovací
stání před domy č.p. 56 a 66 v Šaraticích
Žádost podal p. Michal Polášek. Je jedním ze spolumajitelů RD Šaratice, Náves 98 – tento
dům prošel stavebními úpravami a SÚ Slavkov požaduje, aby k RD bylo zajištěno i parkování
pro 3 vozidla. Pan Michal Polášek tedy žádá o možnost na vlastní náklady upravit pakovací
stání před domy č.p. 56 a 66 (byla by vytvořena souvislá parkovací plocha od domu 98 až po
parkoviště před prodejnou potravin p. Jochymka v Šaraticích)
Usnesení 12
ZO souhlasí se stavbou 3 podélných parkovacích míst na obecním pozemku parc. č.
395/1 před domy čp. Náves 56 a 66 v Šaraticích. Vybudování parkovací míst podle
předložené dokumentace na své náklady provede pan Michal Polášek.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

13. Projednání podnětu k pořízení změny územního plánu – Sebastian
Lorenz
Na předchozích jednání ZO pan Sebastian Lorenz prezentoval svůj návrh na zřízení rodinného
vinařství. Nyní pan Lorenz navrhuje pořízení změny územního plánu. Pan Sebastian Lorenz
nabízí, že veškeré náklady související se změnou úz. plánu finančně zastřeší. Z diskuze
vyplynulo, že Zastupitelstvo obce Šaratice, na základě podnětu a návrhu pana Sebastiana
Lorenze, Šaratice, Zahradní 356, ze dne 28.10.2020, schvaluje :
Usnesení 13a
ZO schvaluje zadání Změny č.2 územního plánu obce Šaratice s cílem vymezit v k.ú.
Šaratice, na pozemcích p. č. 1693/1, 1694/1 a 1695/1 zastavitelnou plochu o celkové
výměře 2640 m2 pro umístění stavby rodinné zemědělské usedlosti (s koeficientem
skutečné zastavitelnosti max 0,5 = 1.320 m2 ) – vinařství a ovocnářství, jako nezbytné
základny pro obhospodařování uceleného bloku zemědělských pozemků, zejména vinic
a ovocných sadů, , soustředěných kolem objektu budoucího vinařství v celkové výměře
cca 2ha, které jsou, či budou v majetku Podatele.

V návrhu zadání a dalších fázích specifikovat definici způsobu využití vymezené
zastavitelné plochy takto:
Základní definice navrhované plochy – Plochy pro zemědělství smíšené VZ-S
Hlavní způsob využití – Stavby zemědělské výroby, vinařství a ovocnářství, související
technické zázemí, vybavení a skladování, včetně nezbytné technické infrastruktury a
přidružené výroby
Přípustné využití:
Stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu a ovocnářství vč. staveb souvisejícího technického
a provozního zázemí, vybavení a skladování
Byt a zázemí majitele/správce pro provoz objektu dle hlavního způsobu využití
Doplňkové ubytování pro rekreaci/agroturistiku v apartmánech či pokojích se zázemím,
v rozsahu maximálně 8 lůžek v celé navrhované ploše, vč. souvisejícího zázemí a základních
služeb pro hosty, a to pouze jako součást hlavního objektu pro zemědělství, vinařství a
ovocnářství. Doplňková řemeslná výroba, obchod a služby související s hlavním způsobem
využití.
Související dopravní a technická infrastruktura nezbytná pro provoz a obsluhu přípustných
staveb.
Nepřípustné využití: Jakékoliv jiné druhy staveb mimo uvedené přípustné využití.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 13b
ZO schvaluje, že veškeré finanční náklady na zpracování Změny č.2 ÚP Šaratice v celém
rozsahu přímých nákladů uhradí navrhovatel pan Sebastian Lorenz, a to na základě
smlouvy.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

14. Projednání podnětu k pořízení změny územního plánu – Dagmar
Válková
Přítomná slečna Dagmar Válková žádá o změnu územního plánu na pozemcích par. č.
3425,3424,3423 v k.ú. Šaratice – ráda by tyto pozemky využila ke stavbě RD.
- V průběhu tohoto projednávaného bodu v 19.10 hod. zaznamenán příchod členky ZO p.
Hany Rozkopalové, přítomno tedy 12 členů ZO s právem hlasovat.
Mezi členy ZO i přítomnou veřejností probíhá následně diskuze k tématu:
- pozemky jsou v sousedství průmyslové zóny – firma p. Šmída na zpracování dřeva a dřevní
hmoty
- podotýkáno, že prioritně by mělo dojít k domluvě mezi majiteli předmětných sousedních
pozemků – tj. p. Ludmila Dostálová a p. Pavel Válek
- navrhováno pořídit právní rozbor řešení této situace
Z diskuze vyplynulo
Usnesení 14
ZO se usneslo, že rozhodnutí o tomto podnětu se přesouvá, a to až do doby než bude
zajištěn a vypracován kvalifikovaný právní rozbor řešení této situace.
Hlasování : 9 – 3 – 0, (proti Fr. Holoubek, H. Rozkopalová, D. Šlahora), schváleno

15. Schválení smlouvy s Knihovnou Karla Dvořáčka, Vyškov
ZO seznámeno s smlouvu s Knihovnou Karla Dvořáčka Vyškov, která upravuje doplnění
knižního fondu v Obecní knihovně Šaratice, a to za částku 5000,- Kč
Usnesení 15
ZO schvaluje smlouvu s Knihovnou Karla Dvořáčka Vyškov na rok 2021 na doplnění
knižního fondu pro Obecní knihovnu Šaratice v částce 5000,- Kč
Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

16. Schválení příspěvku na financování systému IDS JMK
ZO informováno, že každoročně obec schvaluje dle zavedeného systému financování IDS
JMK příspěvek na další rok . Výše příspěvku činí 50,- Kč/občan/rok.
Usnesení 16
ZO schvaluje příspěvek na financování systému IDS JMK.
Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

17. Pokyny k inventurám majetku obce prováděným k 31.12.2020
Starosta obce navrhuje, že inventury k 31.12.2020 budou provádět členové Kontrolního
výboru Šaratice.
Usnesení 17
ZO schvaluje pokyny k inventurám dle návrhu starosty obce a bude je provádět
Kontrolní výbor obce.
Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

18. Schválení plánu zasedání RO a ZO v roce 2021 – jednací den středa
ZO seznámeno s plánem zasedání Rady obce a Zastupitelstva obce Šaratice na rok 2021.
Jednacím dnem stanovena středa, Rada obce je schází 1x měsíčně zhruba v jeho polovině,
zasedání Zastupitelstva obce proběhne vždy poslední středu v příslušném měsíci
Usnesení 18
ZO schvaluje plán zasedání RO a ZO na rok 2021 – jednací den středa, dle návrhu.
Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

19. Schválení plánu činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2021
Oba výboru by měly dle zavedeného režimu, tj. Finanční výbor se schází 1x měsíčně,
Kontrolní výbor 1x čtvrtletně.
Usnesení 19
ZO schvaluje plán činnosti Finančního a Kontrolního výboru obce Šaratice na rok 2021,
a to dle předloženého návrhu.
Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

20. Projednání návrhu investičních a neinvestičních akcí pro rok 2021
Starosta obce informuje, že v řešení jsou žádosti o následující dotace:
- na opravu povrchu na sportovním areále v Šaraticích
- na dovybavení šk. zahrady u opravené budovy místní základní školy
- dotace na opravu chodníků by měla být vypsána cca ve 2/2021, projekt na opravu
chodníku je hotov, mohlo by se tedy žádat o dotaci
P. Roman Konečný navrhuje ještě pořízení dvou radarů na měření rychlosti, tak aby byl radar
umístěn na každém konci naší obce (tj. ještě od Hrušek a od Otnic, stávající radary jsou
umístěny ve směru od Hostěrádek – Rešova a od Milešovic).
Usnesení 20
ZO souhlasí s tím, že v dalším roce bude pokračovat ve výše uvedených projektech.
Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

21. Schválení smluv na dotace z rozpočtu obce Šaratice na rok 2021
Žádost o dotaci z rozpočtu obce Šaratice na rok 2021 podali :
a) TJ Šaratice, žádá od 100.000,- Kč
b) spolek Senioři 55+ Šaratice, z.s., žádá o 35000,- Kč
c) spolek Včelařů, žádá o 5000,- Kč
Každý ze žadatelů specifikoval k jakému účelu budou finanční prostředky od obce použity.
Následuje diskuze, přítomné členky spolku Senioři 55+ podávají podrobnější informace ke
své žádosti. P. H. Rozkopalová poukazuje, že by bylo vhodné např. ze stany TJ Šaratice
umožnit vstup na hřiště širší veřejnosti, když se na správu hřiště používají i fin. prostředky
obce. Z diskuze vyplynulo
Usnesení 21
ZO pověřuje starostu obce, aby s jednotlivými žadateli předjednal požadavky obce,
schválení konkrétních smluv proběhne na dalším jednání ZO.
Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

22. Schválení úhrady provozních nákladů budovy bývalé pošty Šaratice,
Náves 299 (nyní klubovna seniorů)
Informuje starosta, že obce řešila úhradu nákladů prozatím z vlastních zdrojů. Na podzim se
podařilo dle uzavřené smlouvy obnovit dodávku el. energie a zprovoznit topení – přes zimu
bude nutné objekt alespoň temperovat. Vládní opatření ke koronaviru prozatím neumožňují
pořádání žádných akcí v objektu.
Usnesení 22
ZO souhlasí s tím, že prozatím budou provozní náklady související s budovou bývalé
pošty Šaratice, Náves 299 – nyní klubovna seniorů, hrazeny z finančních prostředků
obce.
Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

23. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Šaratice na rok 2022 –
2023
Členové ZO byli seznámení s příslušným návrhem, ten byl i zveřejněn na úřední desce.
Usnesení 23
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Šaratice na rok 2022 – 2023.
Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

24. Schválení rozpočtu obce Šaratice na rok 2021 v paragrafovém členění
Členové ZO byli seznámeni s příslušným návrhem rozpočtu obce Šaratice na rok 2021, ten
byl i zveřejněn na úřední desce. Následuje diskuze:
- navrženo snížení výdajů v paragrafu 3119 pro Základní školu a Mateřskou
školu na 2 200.000,- Kč, tedy prakticky na stejnou úroveň jako v roce 2020
- Naopak navrženo zvýšení výdajů v paragrafu 3429 na sportovní areál – a to s ohledem
na plánovanou opravu povrchu na částku 2 700.000,- Kč
Usnesení 24
24a) položka v rozpočtu výdaje, paragraf 3119 pro ZŠ a MŠ Šaratice se snižuje na
částku 2 200.000,- Kč
Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno
24b) položka v rozpočtu výdaje,
částku 2 700.000,- Kč
Hlasování :

paragraf

3429 sportovní areál se zvyšuje na

12 – 0 – 0, schváleno

24c) úprava rozpočtu výdaje, paragraf 2219 pozemní komunikace na Kč 3 222.500,Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno
24d) ZO schvaluje rozpočet obce Šaratice na rok 2021 v paragrafovém členění dle
zveřejněného návrhu a s výše uvedenými změnami.
Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

25. Delegování pravomoci ZO na RO ve věci schválení posledního
rozpočtového opatření v daném kalendářním roce bez finančního omezení
Starosta obce sděluje, že na základě doporučení auditorky Ing. Cáhlíkové, je nutné k datu
31.12. 2020 projednat a schválit závěrečné rozpočtové opatření. Dne 30. nebo 31.12.2020 se
tedy buď sejde letos ještě 1x ZO, nebo ZO může delegovat tuto pravomoc k projednání a
schválení rozpočtového opatření na Radu obce. Z diskuze vyplynulo
Usnesení 25
ZO deleguje pravomoc na Radu obce Šaratice ve věci schválení posledního rozpočtového
opatření č. 11/2020, a to bez finančního omezení.
Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

26. Různé, úkoly, závěr
- Starosta obce informuje, že VaK Vyškov od 1.1.2021 zvyšuje cenu za vodné (stočné se také
zvyšuje - prakticky na úroveň DSO Litava, ale to se pochopitelně netýká občanů Šaratic.
- Starosta obce dále se seznamuje členy ZO s žádostí Charity Brno a společnosti Dimatex,
které ve dvoře OÚ spravují kontejner na textil. Žádají o nastavení nových podmínek
spolupráce – za vývoz kontejneru na textil požadují částku 1100,- Kč/ročně, tj. 92,Kč/měsíčně. S ohledem na to, že kontejner na textil je našimi občany hojně využívaná služba,
doporučuje tyto nové podmínky spolupráce akceptovat.
Usnesení 26a
ZO souhlasí s nově nastavenými podmínkami spolupráce s Charitou Brno a společností
Dimatex při vývozu kontejneru na textil, cena za vývoz kontejneru 1100,- Kč/ročně, tj.
92,- Kč/měsíčně.
Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno
- Podána informace o poděkovaní z Linky bezpečí za poskytnutou finanční pomoc v roce
2020 (Obec Šaratice poskytla částku 3000,- Kč).
- Dále starosta informoval, že Charita Hodonín počítá se záštitou obce Šaratice i při dalším
ročníku Tříkrálové sbírky 2021. Přesná podoba se bude s ohledem na platná proticovidová
nařízení vlády ještě upřesňovat.
- Místostarosta obce Ing. M. Silnica sděluje, že se uvažuje o reorganizaci v kanceláři OÚ.
Pracovní prostor paní účetní bude vhodné přesunout do samostatné místnosti. Lze uvažovat i
o přesunutí kanceláře starosty a místostarosty obce. V budově OÚ máme nevyužitou místnost
v 1. patře – naproti výtahu, nyní je zde umístěn rozhlas a je vyžíváno jako skladovací prostor.
Je nutná oprava a modernizace této místnosti, odhadovaná cena opravy cca 100.000,- Kč.
Usnesení 26b
ZO schvaluje částku 100.000,- Kč na opravu a modernizaci místnosti v 1. patře OÚ –
naproti výtahu a pověřuje radu obce, aby v tomto finančním rámci úpravy této
místnosti provedla tak, aby z ní vznikla kancelář pro starostu a místostarostu.
Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 11/2020 vyčerpán, starosta poděkoval
všem za účast a jednání ukončil ve 20.50 hod.
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 23.12.2020, zápis má 10 stran
Zapsal : Blanka Jiráčková
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Ověřil: Libor Dosoudil

…………………………………

Jaroslav Horáček

Starosta : Karel KALOUDA
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