ZÁPIS č. 2/2021
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 03.02.2021

Přítomní:

Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Horáček Jaroslav.
Janíčková Lucie, Kalouda Karel, Konečný Roman, Pitrová Dana, Přerovský
Richard, Rozkopalová Hana, Silnica Marek, Šlahora Dalibor
Nepřítomen:
Holoubek František, Málek Miroslav, Schuster Milan
Zapisovatel :
Blanka Jiráčková
Ověřovatel zápisu: Lucie Janíčková, Dana Pitrová
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
12 z celkového počtu 15 členů ZO, a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla
navržena p. Blanka Jiráčková, ověřovateli zápisu paní Lucie Janíčková a paní Dana Pitrová.
Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání žádosti o dotaci na novou mateřskou školku
3. Projednání a schválení příkazní smlouvy.
4. Úkoly, různé, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje program jednání dle návrhu, zapisovatelkou je p. Blanka Jiráčková,
ověřovateli jsou paní Lucie Janíčková a paní Dana Pitrová.
Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

2. Projednání žádosti o dotaci na novou mateřskou školku
Jedná se bod přesunutý k dnešnímu projednání ze zasedání ZO č. 1/2021. Starosta spolu
s místostarostou obce během uplynulého týdne absolvovali řadu jednání ohledně plánované
stavby nové MŠ – jednali s projektantem, osloveným zpracovatelem žádosti o dotaci na
výstavbu MŠ, shromažďovali se potřebné podklady pro podání žádosti.
Potvrdili jsme si, že je třeba pořídit prováděcí projektovou dokumentaci, která do větších
detailů rozpracuje projekt pro stavební povolení, abychom mohli co nejpřesněji specifikovat
zadání pro výběr dodavatele stavby a minimalizovali tak riziko následných víceprací. Je tedy
nutné co nejdříve vypsat výběrové řízení na dodavatele prováděcí projektové dokumentace
s termínem zpracování a dodání nejlépe do 3 měsíců. Podle průběhu se bude řešit reálnost
šance do konce roku splnit podmínky případně poskytnuté dotace.
Následuje diskuze nad časovým HMG celé akce a reálnosti jeho splnění. V každém případě
však musíme pořídit prováděcí dokumentaci stavby nové MŠ – podle toho, jak bude vše
hotové, může řešit další záležitosti se stavbou MŠ spojené. V obecním rozpočtu je částka na
zpracování projektové dokumentace stavby nové MŠ vyčleněna.

Usnesení 2:
ZO schvaluje zorganizování výběrového řízení na zpracování projektové stavební
dokumentace na novou MŠ a pověřuje starostu dalšími potřebnými kroky, tj. mj. i
uzavření smlouvy s odbornou firmou na vyhlášení výběrového řízení na zpracování této
projektové dokumentace.
Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

3. Projednání a schválení příkazní smlouvy
Jedná o se příkazní smlouvu ve věci zajištění prací spojenou se zpracováním a podáním
žádosti o dotaci na akci „Výměna sportovního povrchu víceúčelového hřiště Šaratice“. Byl
jednáno s firmou Husák Invest Management, s.r.o. Projednání tohoto bodu bylo také
přeloženo z minulého zasedání. Starosta informuje, že žádná konkurenční nabídka
zpracovatelské firmy učiněna nebyla. Paní Hana Rozkopalová sděluje, že zjišťovala, zda je
cena za zpracování dané dotace přiměřená – a je tomu tak.
Usnesení 3
ZO schvaluje příkazní smlouvu s firmou Husák Invest Management, s.r.o. za zpracování
a podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Výměna sportovního povrchu víceúčelového
hřiště Šaratice“.
Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno

4. Úkoly, různé, závěr
- Místostarosta obce p. Marek Silnica informuje, že v rámci zadaných úkolů ze ZO poptával
právní služby – vypracování kvalifikovaného právního rozboru řešení situace ohledně změny
úz. plánu (v návaznosti na opakovaně řešené podněty na změnu na zastavitelé území vedle
tzv. průmyslové zóny. Byla nabídnuta limitní cena do 10 000,- Kč za sepsání takové dohody –
viz ZO č. 11/2020, bod č. 14 – 16.12.2020.
Následuje diskuze, zda na sepsání dohody za tuto částku pro obec přistoupit a jestli bude
následně pro zúčastněné strany reálné řešit své záležitosti dle ustanovení sepsaných v dohodě.
P. Roman Konečný toto jako řešení vidí, navrhuje hlasovat o
Usnesení 4a
ZO souhlasí se objednáním vypracování kvalifikovaného právního rozboru k řešení
situace se změnou územního plánu v lokalitě vedle průmyslové zóny v Šaraticích
Hlasování : 3 – 5 – 4, neschváleno
Pro: L. Janíčková, K. Kalouda, R. Konečný
Proti: L. Dosoudil, D. Pitrová, R. Přerovský, H. Rozkopalová, D. Šlahora
Zdrželi se: L. Dostálová, J. Drabálek, J. Horáček, M. Silnica

- Starosta obce dále informuje, že jednal s firmou ZEV – konkrétně s Ing. M. Špunarem ve
věci plánované výstavby nové haly pro výkrm brojlerů v Šaraticích, a to v návaznosti dopis
ZEV adresovaný obci Šaratice. Společnost ZEV přislíbila reorganizaci při likvidaci hnoje,
přislíbila posunout stávající hnojiště dále od obce a eliminovat zdroje zápachu. ZEV a.s. je

také vstřícná k myšlence zbudování biokoridoru v obci U kopečku – mohou vhodnou orbou
vytvořit polní cesty na jiných místech a pro obec tak vznikne prostor pro výsadbu stromů.
ZEV také navrhnul, že nebude orat pole až ke kraji podél Otnického potoka tak, aby zde
časem mohla vzniknout polní cesta navazující na připravovanou zpevněnou cestu v katastru
sousedních Otnic – např. pro pěší, cyklisty.
- P. Roman Konečný informuje o plánovaném osvětlení pomníku obětem 1. světové války – 4
ks osvětlení by měly stát cca 27 000,- Kč + prováděcí práce – celková cena práce + svítidla
by neměla přesáhnout 45 000,- Kč. Starosta obce vyzývá p. Konečného ke zpracování a
zaslání písemného stanoviska k této akci.
- P. Roman Konečný dále navrhuje pořízení 2 radarů na měření rychlosti na dosud
nemonitorované vjezdy do naší obce. S pořízením radarů bylo v rozpočtu obce počítáno.
Usnesení 4b
ZO souhlasí s pořízením dalších 2 kusů radarů na měření rychlosti, které budou osazeny
na dosud nemonitorované vjezdy do naší obce.
Hlasování : 12 – 0 – 0, schváleno

- p. Hana Rozkopalová upozorňuje na málo osvětlený chodník na konci naší obce směrem na
Hostěrádky-Rešov. Starosta přislíbil prověření situace a popř. doplnění o jeden světelný bod.
- p. Lenka Kolaříková přítomná členka a předsedkyně Bytového družstva Šaratice se
dotazuje, kdy vypíná nově osazené osvětlení na místním hřbitově – někteří nájemníci
z bytových domů na Slunné poukazují na to, že jim světla zbytečně dlouho do noci svítí do
oken – starosta obce p. K. Kalouda a p. R. Konečný sdělují, že bez problémů lze světla na
hřbitově vypínat v jakoukoliv hodinu, takže bude přestaveno svícení do navržených 21.00
hod.
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 2/2021 vyčerpán, starosta poděkoval
všem za účast a jednání ukončil ve 20.05 hod.

Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 04.02.2021, zápis má 3 strany
Zapsal : Blanka Jiráčková

…………………………………

Ověřil: Lucie Janíčková

…………………………………

Dana Pitrová

Starosta : Karel KALOUDA

…………………………………
………………………………..

