ZÁPIS č. 1/2021
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 27.01.2021

Přítomní:

Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Horáček Jaroslav,
Kalouda Karel, Silnica Marek, Málek Miroslav, Pitrová Dana, Přerovský
Richard, Rozkopalová Hana, Šlahora Dalibor
Nepřítomen:
Holoubek František, Janíčková Lucie, Konečný Roman, Milan Schuster,
Zapisovatel :
Blanka Jiráčková
Ověřovatel zápisu: Josef Drabálek, Hana Rozkopalová
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
11 z celkového počtu 15 členů ZO, a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla
navržena p. Blanka Jiráčková, ověřovateli zápisu p. Josef Drabálek a paní Hana Rozkopalová.
Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem. Starostou bylo navrženo doplnění programu o
body: 13d – žádost o dotaci MS Voda Šaratice a nový bod 16 - Projednání žádosti o
dotaci na novou mateřskou školku
Doplnění program jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace o jednáních Rady obce
3. Informace o investičních záměrech Základní školy a mateřské školy Šaratice, p.o.
4. Výroční zpráva plnění zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací za rok 2020
5. Schválení dohody o provedení práce – obecní zpravodaj – zastupitelka L. Janíčková
6. Projednání změny člena Kulturního výboru Šaratice od 1.2.2021
7. Projednání podnětu za pořízení změny úz. plánu – žadatelka p. M. Kilianová, p. D.
Vykoupilová
8. Plánovaná hala pro výkrm brojlerů – informace o schůzce se ZEV Šaratice
9. Schválení žádosti o dotaci z rozpočtu JMK
10. Informace o novelizaci zákonů v oblasti odpadového hospodářství od r. 2021
11. Schválení dodatků ke smlouvám o svozu odpadu s firmou RESPONO :
a) dodatek č. 1 ke smlouvě č. 17030052 – přehled služeb, poskytnutých nádob
b) dodatek č. 2 o zajištění nakládání s odpady ke smlouvě č. 17030052 – ceníky svozu
na rok 2021
c) dodatek č. 1 ke smlouvě nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami
komunálního odpadu a elektrozařízení č. 17030183
12. Aktualizace směrnic obce Šaratice na rok 2021
13. Projednání smluv na dotace z rozpočtu obce Šaratice na rok 2021
a) TJ Šaratice
b) spolek Senioři 55+ Šaratice, z.s.
c) spolek Včelařů
d) Myslivecký spolek Voda Šaratice
14. Schválení pravidel pro žádost na individuální dotaci na podporu mimoškolních aktivit
dětí a mládeže na rok 2021
15. Projednání a schválení příkazní smlouvy s firmou Husák Invest Management, s.r.o.
16. Projednání žádosti o dotaci na novou mateřskou školku
17. Úkoly, různé, závěr

Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje doplněný program jednání dle návrhu, zapisovatelkou je p.
Blanka Jiráčková, ověřovateli jsou pan Josef Drabálek a paní Hana Rozkopalová.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

2. Informace o jednání Rady obce
Ing. Marek Silnica – místostarosta obce informuje:
- RO se sešla letos 1x, řešilo se přerušení provozu MŠ o jarních prázdninách, odpisový plán
školy, dále se projednávaly dotační možnosti – obnova střechy na obecní stodole, oprava
přístupu na OÚ, projednávala se podnájemní smlouvy na byt na ulici Slunná, projednávala se
také nabídka na letecké snímkování obce.
Usnesení 2:
ZO bere na vědomí podanou informaci je jednání RO Šaratice.
Hlasování : vzato na vědomí, nehlasováno

3. Informace o investičních záměrech Základní školy a mateřské školy
Šaratice, p.o.
Informaci podává přítomná ředitelka místní základní školy Mgr. L. Popeláková, přítomná je i
účetní školy a IT technik školy:
- škola by ráda zakomponovala nově vzniklou technologii i na stávající + postupné obnovení
technologie školy v IT, realizace jazykového výukového programu ROBOTEL – tj. investice
cca 250 000,- Kč, pokud by se jednalo o zakomponování nově vzniklé technologie i na
stávající techniku, jednalo by se o částku 50 000,- Kč
- bylo by rovněž vhodné pořídit aktualizaci stravovacího systému ve škole: 15 000,- Kč
- bylo by rovněž vhodné aktualizovat webové stránky školy , částka 80 000,- Kč ( s tím, že
polovinu již škola uhradila z vlastních zdrojů, tj. z rozpočtu)
Následuje diskuze mezi členy ZO a přítomnou veřejností. Z diskuze vyplynulo, že je nutné
stanovit v tuto chvíli priority, co škola nezbytně potřebuje, základní chod školy je vyřešen
schválenou částkou z obecního rozpočtu na rok 2021. Nyní diskutujeme o záměrech školy nad
rámec schváleného rozpočtu. Jako nezbytné se tedy jeví:
a) zakomponování nově vzniklé technologie i na stávající techniku v nejnutnějším rozsahu:
50 000,- Kč
b) aktualizace stravovacího systému ve školní jídelně: 15 000,- Kč
c) úprava webových stránek školy : 40 000,- Kč (tj. 50% celkových nákladů potřebných na
úpravu webu)
Usnesení 3a
ZO schvaluje limitní částku 50 000,- Kč na zakomponování nově vzniklé technologie i na
stávající techniku v místní škole, ZO žádá o následné vyčíslení skutečných nákladů
opravy
Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 3b
ZO schvaluje limitní částku 15 000,- Kč na aktualizaci stravovacího systému ve školní
jídelně
Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno

Usnesení 3c
ZO schvaluje spoluúčast ve výši 40 000,- Kč (tj. 50% výše celkových nákladů) na úpravu
webových stránek školy
Hlasování: 6 – 3 - 2, neschváleno
Pro: L. Dosoudil, J. Drabálek, K. Kalouda, M. Silnica, H. Rozkopalová, D. Šlahora,
Proti: L. Dostálová, M. Málek, R. Přerovský,
Zdržel se: J. Horáček, D. Pitrová

4. Výroční zpráva plnění zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací
za rok 2020
Starosta seznámil ZO se zněním výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování
informací za rok 2020. Zpráva bude zveřejněna i na webu obce a úřední desce.
Usnesení 4
ZO schvaluje výroční zprávu plnění zákona č. 106/1999 Sb. o poskytování informací za
rok 2020
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

5. Schválení dohody o provedení práce – obecní zpravodaj – zastupitelka L.
Janíčková
Redaktorkou obecního zpravodaje je Bc. Lucie Janíčková – s ohledem na to, že je i
zastupitelkou obce, je nutné každoročně schvalovat pro p. L. Janíčkovou dohodu o provedení
práce na zpracování obecního zpravodaje.
Usnesení 5
ZO schvaluje dohodu o provedení práce – zpracování obecního zpravodaje na rok 2021
pro Bc. Lucii Janíčkovou.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

6. Projednání změny člena Kulturního výboru Šaratice od 1.2.2021
V rámci Kulturního výboru Šaratice je od 1.2.2021 plánována změna – své členství končí sl.
Karolína Molatová. Místo ní je od 1.2.2021 navržen na člena Kulturního výboru pan Jan Hon.
Usnesení 6
ZO schvaluje změnu člena Kulturního výboru – od 1.2.2021 se novým členem stává pan
Jan Hon. V kulturním výboru končí k 31.1.2021 sl. Karolína Molatová.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

7. Projednání podnětu na pořízení změny úz. plánu – žadatelka p. M.
Kilianová a p. D. Vykoupilová
ZO seznámeno s podnětem p. M. Kilianové a p. D. Vykoupilové na pořízení změny územního
plánu – žadatelky by rády, aby jejich pozemky v k.ú. Šaratice, par. č. 890/1, 891,
892/1,892/2,893/1 byly v budoucnu vedeny jako stavební pozemky.

Po diskuzi bylo formulováno
Usnesení 7
ZO souhlasí s tím, že podnět paní M. Kilianové a p. D. Vykoupilové na pořízení změny
úz. plánu bude obcí Šaratice brán do zásobníku možných budoucích námětů na změny
úz. plánu.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

8. Plánovaná hala pro výkrm brojlerů – informace o schůzce se ZEV
Šaratice
V pondělí 25.1.2021 odpoledne proběhla z iniciativy ZEV Šaratice informační schůzka se
zastupiteli naší obce přímo na místě plánované výstavby haly. Schůzky se zúčastnila necelá
polovina členů ZO, přítomni byli i členové Bytového družstva Šaratice. Na základě této
proběhlé schůzky ZEV Šaratice napsal své písemné vyjádření k plánované výstavbě haly, kde
se např. zavazuje zrealizovat taková opatření, která by zamezila obtěžování obyvatel
zápachem apod. ZEV žádá obec o přehodnocení svého stanoviska k plánované výstavbě haly.
Po diskuzi bylo formulováno
Usnesení 8
ZO pověřuje starostu obce k dalšímu jednání a k uzavření případné závazné dohody se
společností ZEV Šaratice dle závěrů v dopise ze dne 26.1.2021 od společnosti ZEV
adresovanému obci Šaratice.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

9. Schválení žádosti o dotaci z rozpočtu JMK
ZO informováno, že je možno požádat o dotaci z rozpočtu JMK na úpravu prostranství u
místní základní školy – tzv. zahrádka pro družinu a školku u školy. Dotace může být
poskytnuta ve výši 250 000,- Kč, zbytek by byl hrazen z obecního rozpočtu.
Usnesení 9
ZO pověřuje starostu obce s využitím placené spolupráce s kanceláří CSS ŽLaP
k podání žádosti o dotaci na JMK na úpravu prostranství u školy
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

10. Informace o novelizaci zákonů v oblasti odpadového hospodářství od r.
2021

-

informaci podává starosta obce – v průběhu roku 2020 byly schváleny nové zákony
v oblasti odpadového hospodářství a účinností od 1.1.2021. Obce které mají platné OZV
v oblasti odpadového hospodářství mohou vybírat poplatky za svoz odpadů „postaru“ ještě
v roce 2021. Od roku 2022 bude nutné výběr poplatků a odpadové hospodářství obce nastavit
již dle nové právní úpravy. Princip nové právní úpravy je založen na tom, že čím méně občan
vyprodukuje odpadu, tím méně za něj platí.
Nehlasováno, ZO bere na vědomí.

11. Schválení dodatků ke smlouvám o svozu odpadu s firmou Respono
Jedná se o dodatky s platností od 1.1.2021. Bohužel v předložených dodatcích smluv není
nastaveno ujednání kolik odpadu naše obec celkově vyprodukuje a za kolik odpadu poplatek
platíme.
a) dodatek č. 1 ke smlouvě č. 17030052 – přehled služeb, poskytnutých nádob
Usnesení 11a
ZO nesouhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 17030052 – přehled služeb, poskytnutých
nádob
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
b) dodatek č. 2 o zajištění nakládání s odpady ke smlouvě č. 17030052 – ceníky svozu na rok
2021
Usnesení 11b
ZO nesouhlasí s dodatkem č. 2 o zajištění nakládání s odpady ke smlouvě č. 17030052 –
ceníky svozu na rok 2021
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
c) dodatek č. 1 ke smlouvě nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami komunálního
odpadu a elektrozařízení č. 17030183
Usnesení 11c
ZO nesouhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě nakládání s nebezpečnými a ostatními
složkami komunálního odpadu a elektrozařízení č. 17030183
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

12. Aktualizace směrnic obce Šaratice na rok 2021
Starosta informuje přítomné o aktualizaci a změnách ve směrnicích obce Šaratice pro rok
2021. Nově je v nich mimo jiné stanoven od 1.3.2021 i stravenkový paušál.
Usnesení 12
ZO schvaluje aktualizaci směrnic obce Šaratice na rok 2021.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

13. Projednání smluv na dotace z rozpočtu obce Šaratice na rok 2021
O dotaci z rozpočtu obce na rok 2021 žádají tyto organizace:
a) TJ Šaratice žádá o 100 000,- Kč
b) spolek Senioři 55+ Šaratice, z.s. žádá o 35 000,- Kč
c) spolek Včelařů žádá o 5 000,- Kč
d) Myslivecký spolek Voda Šaratice, z.s. žádá o 50 000,- Kč
Z diskuze vyplynula tato usnesení:
Usnesení 13a
ZO schvaluje smlouvu o dotaci z rozpočtu obce Šaratice pro rok 2021 pro TJ Šaratice,
z.s.ve výši 100 000,- Kč na provoz a údržbu areálu fotbalového hřiště v Šaraticích.
Hlasování : 10 – 0 – 1, schváleno
(zdržela se H. Rozkopalová)

Usnesení 13b
ZO schvaluje smlouvu o dotaci z rozpočtu obce Šaratice pro rok 2021 pro spolek Senioři
55+ Šaratice, z.s. ve výši 35 000,- Kč na úhradu dopravy autobusem na zájezdy
pořádané spolkem.
O částku 35 000,- Kč bude ponížena položka v rozpočtu obce na rok 2021 pro Kulturní
výbor Šaratice s ohledem na to, že se jedná v podstatě o duplicitní položku v rozpočtu,
kdy i Kult. výbor pořádá autobusové zájezdy.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 13c
ZO schvaluje smlouvu o dotaci z rozpočtu obce Šaratice pro rok 2021 pro Český svaz
včelařů, z.s. základní organizaci Šaratice ve výši 5 000,- Kč na zajištění chovu a péči o
včely, a to nakoupením medonosných rostlin.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 13d
ZO schvaluje smlouvu o dotaci z rozpočtu obce Šaratice pro rok 2021 pro Myslivecký
spolek Voda Šaratice, z.s. ve výši 30 000,- Kč s tím, že tato částka je určena k zajištění a
zlepšení životního prostředí, zlepšení prostředí zvěře, zajištění chovu, vypouštění,
ochrany zvěře a péče o ni.
Hlasování : 10 – 0 – 1, schváleno (zdržela se: H. Rozkopalová)

14. Schválení pravidel pro žádost na individuální dotaci na podporu
mimoškolních aktivit dětí a mládeže na rok 2021
ZO seznámeno s pravidly pro podávání žádostí na individuální dotaci na podporu
mimoškolních aktivit dětí a mládeže na rok 2021, v rozpočtu obce byla pro tento účel
vyčleněna částka 150.000,- Kč. Tato částka bude rozdělena dle stanovených pravidel mezi
jednotlivé úspěšné žadatele. Tato účelová individuální dotace bude poskytnuta na základě
písemné žádosti na předepsaném formuláři – viz web obce. Pravidla pro poskytnutí dotace:
(viz příloha č. 1 k zápisu – „Podmínky pro poskytnutí individuální dotace na podporu
mimoškolních aktivit dětí a mládeže s bydlištěm v obci Šaratice v oblasti umění, kultury a
sportu z rozpočtu obce Šaratice na rok 2021“)
Usnesení 14:
ZO Šaratice schvaluje pravidla pro žádost na individuální dotaci pro mimoškolní
aktivity dětí a mládeže na rok 2021.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

15. Projednání a schválení příkazní smlouvy s firmou Husák Invest
Management, s.r.o.
Firma Husák Invest Management, s.r.o. pro naši obec realizuje žádost o dotaci na úpravu
povrchu na sportovním areálu. Se zněním příkazní smlouvy byli všichni členové ZO
seznámeni předem. Člen ZO p. R. Přerovský navrhuje prověřit možnosti úspory – tj. starosta
má zjistit cenové nabídky i u jiných firem zabývajících se zpracováním dotačních žádostí.
Usnesení 15
ZO odkládá projednání tohoto bodu s tím, že starosta prověří možnosti úspory na
zpracování dotační žádosti.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

16. Projednání žádosti o dotaci na novou mateřskou školu
Starosta informoval ZO, že snad během února nebo března 2021 by měl být vypsán dotační
titul na výstavbu mateřských škol až do výše 20 000 000,- Kč s tím, že se předpokládá, že
dotace může činit až 90% nákladů - zbytek hradí investor. Dotace se však u těchto projektů
musí „prostavět“ do konce roku 2021 (přesná pravidla se ale zatím připravují a tedy nebyla
zveřejněna a tyto informace vychází z pravidel v předešlých rocích).
Nabízí se tedy varianta, že obec Šaratice může o tento dotační titul zažádat. Cena za výstavbu
nové MŠ v naší obci je předběžně stanovena na 35 000 000,- Kč. Je však nutné také zvážit
časový harmonogram celé akce – připravit a podat žádost o dotaci, připravit a zrealizovat
další nutné kroky – kompletní proces výběrového řízení na dodavatele stavby atd. Je dnes
těžké odhadnout, zda by se vše potřebné do konce roku 2021 zvládlo. Z diskuze vyplynulo
Usnesení 16
ZO schvaluje odložení projednání tohoto bodu na jednání ZO Šaratice č. 2/2021
v mimořádném termínu ve středu 3.2.2021, 19.00 hodin v budově OÚ Šaratice, 1. patro,
obřadní síň. Čas do dalšího projednání zastupitelstvem bude využit na zjištění dalších
informací a prověření skutečného stavu připravenosti projektu.
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

17. Různé, úkoly, závěr
- Starosta sděluje, že z různých stran byl upozorňován, že stávající poskytovatel připojení
k síti internetu už nesplňuje aktuální potřeby na přenos dat (distanční výuka, home office…).
Před časem internetové pokrytí a technologie s tím spojené v naší obci vybudovala a
zajišťovala firma pana Plachetky a pana Slavíka. Této firmě také obec pronajala pro instalaci
zařízení část půdních prostorů v ZŠ – umístění technologií, vysílačů apod. Tato firma
nedávno přešla pod Nordic Telecom – a s touto firmou se obec snažila spojit, ale neúspěšně.
Nyní byla obec oslovena firmou BOX Net, která také poskytuje internetové služby s tím, že
nabízí svým klientům připojení na lepší technické úrovni běžného standartu s paušální
měsíční cenou mírně vyšší než se nyní platí firmě Nordic Telecom. Firma BOX Net hledá
v rámci naší obce prostory k vybudování zázemí pro poskytování svých služeb – zákazníkům
by své služby nabízela firma sama.
- p. R. Přerovský upozorňuje na nefunkční veřejné osvětlení na Návsi u domu p. Šmída –
přislíbena oprava.
- dále řešen zvýšený provoz na místní komunikaci za budovou základní školy – je trend, že
děti dnes do školy převážně vozí rodiče automobily. Starosta navrhl na zvážení, zda do
budoucna tuto komunikaci neřešit jako jednosměrnou.
-Pan M. Málek také upozornil na rozježděný pás trávy mezi zídkou kostela a místní
komunikací za školou – zídka v důsledku zvýšeného provozu a parkování vozidel ujíždí – pan
Málek se nabídnul, že zajistí osazení větších kamenů, tak aby zde nebylo možné parkovat.¨
Usnesení 17
ZO souhlasí s osazením kamenů na travním porostu u kostelní zídky v ulici za školou – a
to k zamezení najíždění a parkovní vozidel v tomto prostoru
Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

- ředitelka školy upozorňuje špatný rozhled při výjezdu z komunikace za školou do hlavní
silnice – keře podél silnice brání řádnému výhledu – starosta podotknul, že vysazení těchto
keřů byla iniciativa školy v rámci projektu na ozelenění okolí ZŠ.

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 1/2021 vyčerpán, starosta poděkoval
všem za účast a jednání ve 22.25 hod ukončil.
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 03.02.2021, zápis má 8 stran
Zapsal : Blanka Jiráčková

…………………………………

Ověřil: Josef Drabálek

…………………………………

Hana Rozkopalová

Starosta : Karel KALOUDA

…………………………………
………………………………..

