ZÁPIS č. 3/2021
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 24.02.2021

Přítomní:

Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Horáček Jaroslav.
Janíčková Lucie, Kalouda Karel, Konečný Roman, Málek Miroslav, Pitrová
Dana, Přerovský Richard, Rozkopalová Hana, Silnica Marek, Šlahora Dalibor
Nepřítomen:
Holoubek František, Schuster Milan
Zapisovatel :
Blanka Jiráčková
Ověřovatel zápisu: Miroslav Málek, 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
13 z celkového počtu 15 členů ZO, a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla
navržena p. Blanka Jiráčková, ověřovateli zápisu pan Miroslav Málek a pan Dalibor Šlahora.
Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem. Starosta navrhnul doplnit program jednání o
nový bod č. 11 – vyjádření se ke stavbě.
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace o jednáních Rady obce Šaratice
3. Prezentace o činnosti Mysliveckého spolku Voda Šaratice, z.s. za uplynulé období
4. Projednání žádosti o ŘKF Šaratice o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce
Šaratice + schválení smlouvy
5. SDH Šaratice
a) informace o plánovaných oslavách ke 130. výročí založení místního SDH
b) projednání žádosti o poskytnutí příspěvku na pořízení hasičského praporu
6. Projednání dodatků ke smlouvám o svozu odpadu s firmou Respono od 1.1.2021
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 o nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami
komunálního odpadu a elektrozařízení č. 17030183
7. Informace k dotačnímu řízení – nová MŠ Slunná
8. Informace o inventarizaci majetku obce Šaratice za rok 2020
9. Rozpočtové opatření č. 1/2021
10. Schválení zadání dodatku č. 2 k územnímu plánu obce
11. Žádost o vyjádření se ke stavbě – Novostavba RD Šaratice, Zahradní, par.č. 787/2,
787/3
12. Úkoly, různé, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje doplněný program jednání dle návrhu, zapisovatelkou je p. Blanka
Jiráčková, ověřovateli jsou pan Miroslav Málek a pan Dalibor Šlahora
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

2. Informace o jednáních Rady obce Šaratice
Informaci podává místostarosta obce p. Marek Silnica - rada se v měsíci únoru 2021 sešla 1x
a projednávala:
- záměr prodeje starého dopravního automobilu SDH Šaratice – VW transporter, minimální
prodejní cena 50.000,- Kč
- snížením stropu v nově upravované kanceláři starosty a místostarosty obce v 1. patře OÚ
- zadání výběrového řízení na projektovou dokumentaci nové MŠ Slunná
- inventuru majetku MŠ a ZŠ Šaratice
- podnájemní smlouvu k bytu na ulici Slunná (nájemci manželé Pavel a Sáša Válkovi)
- schválení provedení oprav pro Povodí Moravy s.p. – oprava nátrží u Milešovského potoka
Usnesení 2:
ZO bere na vědomí informaci o jednání Rady obce Šaratice
Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí

3. Prezentace o činnosti Mysliveckého spolku Voda Šaratice, z.s. za
uplynulé období
Přítomný předseda MS Voda Šaratice p. Pavel Slouka pomocí počítačem zpracované
prezentace přestavuje všem přítomným detailněji činnost spolku zhruba od roku 2018, kdy se
stal jeho předsedou. Spolek je neziskovou organizací, v současné době má 13 členů + 1
čekatele na myslivecké zkoušky. Jediným příjem spolku jsou členské příspěvky a dotace od
obce Šaratice na činnost. Spolek obhospodařuje honitbu o velikosti cca 700 hektarů. Spolek
by rád ke své činnosti získal i děti např. formou kroužku – nicméně nevlastní žádné prostory
pro setkávání. Pan P. Slouka by rád touto prezentací změnil pohled veřejnosti a zastupitelů na
činnost spolku - spolek vykonává nejen zájmovou činnost, ale především veřejně prospěšnou
činnost.
Usnesení 3
ZO bere na vědomí prezentaci činnosti MS Voda Šaratice.
Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí

4. Projednání žádosti o ŘKF Šaratice o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu obce Šaratice + schválení smlouvy
Členové ZO byli seznámeni s žádosti ŘKF Šaratice o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na
rok 2021 ve výši 150 000,- Kč na výmalbu místního kostela sv. Mikuláše, taktéž byli
seznámeni s návrhem případné smlouvy o poskytnutí příspěvku.
Diskuzi otevírá starosta obce – sděluje také, že celkové náklady na výmalbu kostela i
s postavením lešení činí cca 300 000,- Kč
Pan R. Konečný se zajímá, zda i v rámci ŘKF lze zorganizovat výběrové řízení, kdy budou
osloveni např. 3 potenciální zájemci o provedení zakázky – tj. v tomto případě výmalby
kostela, z nich by byla vybrána pro ŘKF nabídka nejvýhodnější.
Pan R. Přerovský – ZO by si mělo především ujasnit, zda za dané situace s již realizovanými
finančními závazky obce pro tento rok (nová MŠ Slunná, oprava povrchu na spor. areále,
dofinancování z vlastních zdrojů dotací na úpravu prostor školní zahrádky u ZŠ atd.) vůbec
nějakým způsobem podpořit danou žádost ŘKF. Z diskuze vyplynula tato usnesení:

Usnesení 4a
ZO Šaratice se rozhodlo, že v letošním roce podpoří finančně záměr ŘKF Šaratice na
úpravu interiéru místní kostela.
Hlasování: 9 – 4 – 0, schváleno
Pro: Dostálová, Horáček, Janíčková, Kalouda, Konečný, Málek, Pitrová, Rozkopalová,
Silnica
Proti: Dosoudil, Drabálek, Přerovský, Šlahora
Zdržel se: - - -

Usnesení 4b
ZO Šaratice odkládá projednání výši konkrétní finanční podpory ŘKF na následující
jednání zastupitelstva obce, zároveň je starosta obce pověřen dalším jednáním s ŘKF
v této záležitosti
Hlasování: 11 – 0 – 2, schváleno
(zdržel se: Přerovský, Šlahora)

5. SDH Šaratice
a) informace o plánovaných oslavách ke 130. výročí založení místního SDH
b) projednání žádosti o poskytnutí příspěvku na pořízení hasičského
praporu
- členové ZO byli seznámeni s výše uvedenými žádosti SDH Šaratice
a) přítomní členové ZO a zároveň členové SDH Šaratice – p. J. Drabálek a p. J. Horáček
podávají informaci, že oslavy místní SDH plánuje na první sobotu v září 2021 – samozřejmě
za předpokladu, že to epidemická situace v ČR dovolí
Usnesení 5a
ZO bere na vědomí informaci SDH o plánovaných oslavách SDH ke 130. výročí založení
sboru
Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí

b) SDH Šaratice žádá obec o poskytnutí příspěvku ve výši 30 000,- Kč na pořízení
slavnostního praporu sboru. Pořizovací cena praporu byla vyčíslena na 83 000 až 90 000,- Kč
s tím, že závazná objednávka jeho výroby musí být provedena na přelomu 3/4/2021 a záloha
ve výši ½ pořizovací ceny má být uhrazena na přelomu měsíců 5/6/2021. Část peněz má
SDH přislíbeno od sponzorů. Následuje diskuze:
- p. R. Přerovský podotýká, zda je pořízení praporu pro SDH nezbytné
- p. H. Rozkopalová: zjišťovala, že žádné dotační tituly na tento účel v současné době nejsou
- p. M. Silnica – lze uvažovat i o tom, že SDH by mohla být na pořízení praporu poskytnuta i
část fin. prostředků získaných prodejem starého dopravního automobilu VW transporter
- p. M. Málek se dotazuje, zda SDH může předložit nějaký konkrétní seznam přislíbených
finančních prostředků na pořízení slavnostního praporu
Z diskuze vyplynulo

Usnesení 5b
SDH Šaratice předloží do dalšího jednání ZO zprávu o zajištění dofinancování pořízení
slavnostního praporu. Na základě této zprávy bude ZO Šaratice řešit příspěvek na
prapor z obecního rozpočtu.
Hlasování: 9 – 1 – 3, schváleno
Pro: Dostálová, Janíčková, Kalouda, Konečný, Málek, Pitrová, Rozkopalová, Silnica, Šlahora
Proti: Přerovský
Zdržel se: Drabálek, Dosoudil, Horáček

6. Schválení dodatků ke smlouvám o svozu odpadu s firmou Respono
Jedná se o dodatky s platností od 1.1.2021. Projednáním se ZO zabývalo již na svém jednání
č. 1/2021. Starosta informuje o jednání s firmou Respono, z něhož vyplývá, že pro letošní rok
můžeme předložené dodatky schválit.
a) dodatek č. 1 ke smlouvě č. 17030052 – přehled služeb, poskytnutých nádob
Usnesení 6a
ZO souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 17030052 – přehled služeb, poskytnutých
nádob a pověřuje starostu jeho podpisem
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
b) dodatek č. 2 o zajištění nakládání s odpady ke smlouvě č. 17030052 – ceníky svozu na rok
2021
Usnesení 6b
ZO souhlasí s dodatkem č. 2 o zajištění nakládání s odpady ke smlouvě č. 17030052 –
ceníky svozu na rok 2021 a pověřuje starostu jeho podpisem
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno
c) dodatek č. 1 ke smlouvě nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami komunálního
odpadu a elektrozařízení č. 17030183
Usnesení 6c
ZO souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami
komunálního odpadu a elektrozařízení č. 17030183 a pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

7. Informace k dotačnímu řízení – nová MŠ Slunná
- informaci podávají starosta a místostarosta obce, v současné době se pokouší proces
zpracování žádosti o dotaci rozfázovat na 2 části, tj. připravit projekt tak, abychom mohli o
dotaci požádat letos a následně i v příštím roce. Na pondělí 1.3.2021 je plánována další
schůzka se zpracovatelem žádosti o dotaci – p. Husákem z firmy Husák Invest Management
s.r.o.
Usnesení 7
ZO bere na vědomí informaci k dotačnímu řízení – nová MŠ Slunná
Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí

8. Informace o inventarizaci majetku obce Šaratice za rok 2020
Zastupitelstvo obce Šaratice bylo informováno o proběhlé inventarizaci majetku obce Šaratice
za rok 2020. Inventarizace majetku bylo provedena za účasti kontrolního výboru obce,
předsedou tohoto výboru je p. Libor Dosoudil. Vše proběhlo v pořádku.
Usnesení 7
ZO schvaluje zprávu o inventarizaci majetku a závazků obce Šaratice za rok 2020.
Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno

9. Rozpočtové opatření č. 1/2021
Starosta seznámil ZO s položkami rozpočtového opatření č. 1/2021
Usnesení 9:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021
Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno

10. Schválení zadání dodatku č. 2 k územnímu plánu obce
- k této problematice bylo svoláno pracovní setkání zastupitelů obce, setkání proběhlo
v pondělí 22.2.2021. Členové ZO jsou tedy se návrhem zněním dodatku č. 2 k ÚP obce
seznámeni.
Usnesení 10
ZO schvaluje změny v zadání dodatku č. 2 k územnímu plánu obce v předloženém znění.
Do funkce pověřeného zastupitele pro projednání změny územního plánu ustanovuje
starostu obce pana Karla Kaloudu.
Hlasování: 12– 0 – 1, schváleno (zdržel se: R. Konečný)

11. Žádost o vyjádření se ke stavbě – novostavba RD Šaratice, Zahradní,
par.č. 787/2,787/3
ZO bylo seznámeno s podklady pro stavební řízení pro plánovanou novostavbu RD Šaratice,
par.č. 787/2, 787/3 – Daniš Daniel, Danišová Ľubica. Plánovaná výstavba je v ulici Zahradní.
Usnesení 11a
ZO souhlasí se stavebním záměrem – plánovaná výstavba RD na pozemcích par.č. 787/2
a 787/3, a to dle předložené stavební dokumentace.
Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 11b
ZO souhlasí se stavbou na obecním pozemku (realizace přípojek a vjezdu).
Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno

Usnesení 11c
ZO souhlasí se smlouvou o budoucí smlouvě na věcné břemeno.
Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno

12. Úkoly, různé, závěr
Starosta informuje o žádosti sdružení Veselá věda, které chce při Základní škole a mateřské
škole Šaratice zorganizovat o letních prázdninách příměstský týdenní tábor pro předškolní
děti a děti 1. stupně ZŠ, a to v prostorách a s možností využití zázemí místní školy. Obec
Šaratice byla s touto žádostí oslovena jako zřizovatel školy. Spolek Veselá věda s vedením
školy a ředitelkou již také jednal.
Usnesení 12
ZO Šaratice souhlasí s pořádáním příměstského tábora Veselá věda o hlavních
prázdninách v roce 2021 v prostorách místní školy a bezplatným pronájem prostor
k danému účelu. Služby spojené s provozování tábora si organizace Veselá vědy
vypořádá se Základní školou Šaratice.
Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno
P. Hana Rozkopalová dotaz na starostu, zda se zabýval možností dotace na stromy od ČEZ:
- starosta sděluje, že se nyní prioritně věnuje dotaci na novu MŠ na ulici Slunná, dotační titul
od firmy ČEZ má termín podání žádosti do konce 2/2021, který se snad stihne. Paní
Rozkopalová informovala, že obdobná žádost by se mohla podat ještě na podzimní termín,
kdy ČEZ otevře další kolo datačních žádostí.
P. Miroslav Kalouda – dotaz k internetu v obci – místostarosta p. M. Silnica sděluje, že nová
firma, která má zájem v naší obci internet provozovat vše propočítává a zpracovává.

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 3/2021 vyčerpán, starosta poděkoval
všem za účast a jednání ukončil ve 20.44 hod.

Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 05.03.2021, zápis má 6 stran
Zapsal : Blanka Jiráčková
Ověřil:

…………………………………

Miroslav Málek

…………………………………

Dalibor Šlahora

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

