Obec Šardice
Šardice 601, 696 13 Šardice
tel.č.: 518 624 525 | e-mail: ou.sardice@sardice.cz

ZÁPIS
zasedání číslo 14 Zastupitelstva obce Šardice
konané dne 24. 2. 2021 v Zasedací místnosti OÚ od 17:00 hod.
Upozornění: Jedná se o neúplný zápis. Plná verze zápisu je k dispozici na obecním úřadě.

Doba jednání:

17.00-19.54

Přítomno:

9 členů ZO, Bednarovičová Libuše, Mgr. Kožíková Alena a Mgr.Veselka Antonín
přijdou později

Omluveni:

Benešovský Zdeněk, Ing. Peterková Helena, Švandelka Bronislav,

Neomluveni:
Předsedající:

Blažena Galiová

Zapisovatel*:

Ing. Jarmila Nešporová, Ilona Sadílková

Ověřovatelé zápisu: Košuličová Marie, Šnajdr Josef
*Předsedající v souladu s jednacím řádem obce určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Zahájení
Jednání zastupitelstva zahájila starostka obce p. Galiová, v 17.00 hodin. Přítomné seznámila, že z jednání bude
pořizován zvukový záznam, který bude umístěn na veřejně dostupném serveru. Diskuze bude probíhat vždy
po každém bodu, mohou se přihlásit zastupitelé tak, že zvednou ruku - viz jednací řád ZO čl. 7, bod č. 6, pak
zmáčkne mikrofon a mluví do mikrofonu. Občané, kteří se budou hlásit do diskuze - vystoupení 2 minuty a
bude jim přinesen mikrofon. Starostka konstatuje, že jednání bylo řádně svoláno v souladu s par. 92 odst. 1
zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění. Informace byla na úřední desce OÚ Šardice zveřejněna
v souladu se zákonem, a to po dobu od 16. 2. 2021 do 24. 2. 2021 i na elektronické desce OÚ Šardice.
Z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatuje, že je přítomno 9 členů ZO, 3 omluveni (Benešovský
Zdeněk, Ing. Peterková Helena a Švandelka Bronislav), 3 přijdou později (Bednarovičová Libuše,
Mgr.Kožíková Alena a Mgr. Veselka Antonín), 0 neomluven.

2. Jmenování zapisovatele
Návrh na jmenování zapisovatelek Ing. Jarmily Nešporové a Ilony Sadílkové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje jako zapisovatelky dnešního zápisu Ing. Jarmilu Nešporovou a p.
Ilonu Sadílkovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-2 bylo schváleno.
3. Schválení předložení programu
Program jednání byl zveřejněn spolu s pozvánkou na úřední desce. Starostka předložila návrh na doplnění
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bodů programu a to o tyto body:
bod 22) Žádost o směnu pozemku ***
bod 23) Schválení podání žádostí o dotace - Obec přátelská rodině a JMK
bod 24) Zápis z jednání Finančního výboru č. 4/2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje předložený program jednání ZO doplněný o tyto body:
22. Žádost o směnu pozemku ***
23. Schválení podání žádostí o dotace - Obec přátelská rodině a JMK
24. Zápis z finančního výboru č. 4/2021
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-3 bylo schváleno.
4. Volba ověřovatelů zápisu
Návrh na jmenování ověřovatelů: Marie Košuličová, Josef Šnajdr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního jednání: Marii Košuličovou a
Josefa Šnajdra.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-4 bylo schváleno.
5. Volba návrhové komise
Návrh na jmenování návrhové komise: Ing. Lukáš Ilčík, Stanislav Gengela
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Lukáš Ilčík a Stanislav Gengela.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-5 bylo schváleno.
6. Vyjádření se k minulému zápisu - podpis ověřovatelů
Zápis z minulého jednání byl ověřen bez připomínek. Ověřovateli minulého zápisu byli Marie Košuličová a
Pavel Brázda.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí zápis z minulého jednání ZO č. 13, byl ověřen bez
připomínek.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-6 bylo schváleno.
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7. Kontrola úkolů z minulého jednání a organizační záležitosti
Majetkové záležitosti:
- Koupě pozemku p.č. 8270/2 v k.ú. Šardice, pro účely cyklostezky u Mistřína, zapsána v katastru.
- Koupě pozemku v areálu Neoklasu – smlouva je podepsána a je předložený návrh na vklad do katastru.
Do dnešního dne není zápis realizovaný. Vzhledem k rozsáhlému geometrickému plánu pro zápis, zřejmě bude
zápis provedený později.
- Ve věci prodeje části pozemku p.č. 1933/1 v k.ú. Šardice p. *** se řeší územní rozhodnutí o oddělení pozemku
stavebním úřadem.
- Prodej části p.č. 851/1 byl sdělen žadateli a zaslána kupní smlouva.
- Záležitost koupě pozemku p.č. 472 a prodeje p.č. 5144 *** znovu předložena k novému projednání v doplnění
programu dnešního jednání.
- Darovací smlouva s Povodím Moravy je předložena ke vkladu do katastru. Katastr řeší ještě některé
náležitosti s Povodím Moravy.
- Záměr prodeje p.č. 5958 v k.ú. Šardice byl zveřejněn, projednáno v samostatném bodu programu.
- Záležitost možného prodeje části p.č. 6774, příp. okolních pozemků, bude řešena s projektantem projektu
výsadby. Právnička obce nepředložila žádný návrh smlouvy, pouze sdělila že zpřístupnění by měl řešit projekt.
- Smlouvy o věcných břemenech a ostatní smlouvy jsou průběžně vyřízeny.
- Změny územního plánu – v samostatném bodě.
- Úkol facilitace Vinařské uličky – trvá
- Volba členů školské rady – úkol trvá
EKOR - proběhlo jednání - z důvodu změny zákona o odpadech bude EKOR evidovat množství svezeného
odpadu za obce, evidence počtu svezených popelnic je zajištěna i v roce 2021, protože v současné době
nevysoutěžíme jinou firmu a zároveň nezajistíme svoz odpadu, navrhujeme, aby ZO schválilo podpis Přílohy
č. 1 SMLOUVY č.O31/2013 na rok 2021 s firmou EKOR s tím, že problematika svozové firmy bude řešena spolu
s nastavením nového systému odpadového hospodářství.
V 17.14 hodin přišel pan Veselka, je přítomno 10 členů ZO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí informace o kontrole úkolů z minulých jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-7a bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje podpis Přílohy č. 1 SMLOUVY č.O31/2016 na rok 2021 s firmou
EKOR s tím, že problematika svozové firmy bude řešena spolu s nastavením nového systému
odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-7b bylo schváleno.
8. Informace o jednání rady obce č. 50 - 52
Před projednáním bodu č. 8 přišla Mgr. Kožíková, je přítomno 11 členů ZO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí informace o jednání rady obce č. 50 - 52.
Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-8 bylo schváleno.
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Šardice č. 14 – 24. 2. 2021
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9. Prodej pozemku p.č. 5958 v k.ú. Šardice
Jedná se o pozemek v trati Kameny, kde má fa Neoklas umístěny garáže s nádrží. Firma žádá o prodej
uvedeného pozemku. Pozemek je vedený v kultuře ostatní plocha. Znalecký posudek pozemek ocenil cenou
23 000,- Kč, firma nabízí cenu 20,- Kč/m2, přičemž takto činí cena pozemku 27 800,- Kč.
Diskuze:
Gengela navrhuje cenu 40,- Kč/m2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje prodej pozemku p.č. 5958 v k.ú. Šardice o výměře 1390 m2 v k.ú.
Šardice za cenu 40,- Kč/m2 vč. DPH, celková cena 55 600,- Kč, firmě Vinařství Neoklas Šardice a.s., IČ
63481961, 696 13 Šardice 700.
Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1
Usnesení č. Z14/21-9 bylo schváleno.
10. Záměr prodeje pozemků obce v k.ú. Dubňany
Obec Šardice vlastní v k.ú. Dubňany pozemky, které jsou ve většině případů vedené jako ostatní plocha, ostatní
komunikace, trvalý travní porost, část jako vodní plocha a jenom 1 201 m2 jako orná půda.
S ohledem na skutečnost, že pro obec nemají předmětné pozemky žádný přínos – mimo tedy možnosti
využití místní komunikace – přičemž s vlastnictvím souvisí spíše povinnosti, zejména údržby a dále také
povinnost platby daně z nemovitostí, navrhuje se předmětné pozemky odprodat Městu Dubňany, jako správci
katastru a správci obce pro obecné využití. Vzhledem k tomu, že v k.ú. Dubňany probíhá komplexní pozemková
úprava a na společná zařízení potřebují určitou výměru pozemků, nabízí se možnost prodeje pozemků dosud
ve vlastnictví obce Šardice.
V 17.36 hodin přišla p. Bednarovičová, je přítomno 12 členů ZO.
Diskuze:
Šnajdr nešly by pozemky v rámci KPÚ sloučit, aby vznikl jeden pozemek
Galiová také bych byla pro směnu těchto pozemků, jsou to 2 ha půdy
***
KPÚ se nabízí zhodnocení pozemků
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje záměr prodeje nebo směny pozemků v k.ú. Dubňany, ve prospěch
Města Dubňany na základě probíhající komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubňany pro společná zařízení.
Záměr prodeje nebo směny jednotlivých pozemků bude zveřejněn v průběhu KPÚ v k.ú. Dubňany a
na základě jednání a výsledků jednání s Pozemkovým úřadem a Městem Dubňany. V případě jejich zájmu
bude záměr předložen zastupitelstvu obce ke konečnému schválení.
Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-10 bylo schváleno.
11. Záměr koupě pozemků v trati u hřbitova na plochu BI 12 - II. etapa
V souvislosti s řešením plochy pro výstavbu BI 12 se částečně řešilo řešení budoucí plochy II. etapy. Byl
zpracován geometrický plán pro oddělení zejména částí pozemků pro účely případné cesty uprostřed dotčené
plochy. I když se jedná o budoucí řešení, odbor územního plánování vydal závazné stanovisko pro dělení,
na základě kterého je možné vyžádat souhlas stavebního úřadu s dělením. Zde je dohodnuto řešení formou
plné moci pro zástupce obce s tím, že po vydání souhlasu s dělením by bylo možné tyto části postupně
vykupovat.
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Plné moci zatím má obec na pozemky p.č. 7089/4 ***, 7090/4 (sourozenci ***), 7094/4 (p. ***). Plná moc není
na pozemek p.č. 7095/5 (p. ***), 7099/1 (p. ***). Samozřejmě vydání souhlasu s dělením pozemku není ještě
prodej, ale je to plně připraveno k prodeji. Další pozemky se zatím neřešily. Nyní se osobně přihlásil p. ***,
(který dříve prohlásil, že pozemek obci neprodá), s tím, že by přistoupil nyní i na prodej. Požaduje cenu 500,Kč/m2. Dle přiloženého zákresu se u něj jedná o výměru 118 m2 a 71 m2. 118 m2 je určeno pro budoucí cestu,
71 m2 je určeno pro stavební pozemek. V této souvislosti se tento týden telefonicky ozvala p. ***, která vlastní
pozemek p.č. 7110 vedle hřbitova a kterou jsme oslovili na základě usnesení zastupitelstva obce z prosince
2020. Tento pozemek by byl určený pro parkoviště. P. *** jsme nabídli cenu 200,- Kč/m2, stejně jako vlastníkům
pozemků 7108 a 7109 (kteří čekají na vyřízení dědictví po zemřelé ***). P. *** telefonicky sdělila, že nabízená
cena je pro ni nízká. Sama neupřesnila svůj návrh.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí informace o možnosti majetkoprávního řešení některých
pozemků v trati u hřbitova, v navrhované ploše pro výstavbu BI 12 – II. etapa a požadavcích některých
vlastníků na odprodej jejich pozemků.
Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-11a bylo schváleno.
Diskuze:
***

bylo řečeno, že stavební místo a parkoviště je stavba, bylo nabídnuto 250,-Kč/m2 (Vinklarům), zdá
se neseriózní teď nabízet nižší cenu
Galiová o ceně 200,- Kč/m2, jsme s p. *** jednali před několika roky
Ilčík
cena za pozemek na parkoviště pro smuteční síň je podle mě akceptovatelná ve výši 250,-Kč/m2,
není seriózní požadovat za pozemek, který zhodnotíme položením sítí, 500,-Kč/m2

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje za nabízené pozemky na využití cesta a parkoviště a pozemky
určené jako stavební cenu max. do výše 300,- Kč/m 2 a ukládá opětovně oslovit majitele pozemků
p.č. 7099/1 ***, p.č. 7110 ***, p.č. 7108 a 7109 dědicové po zemřelé ***.
Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1
Usnesení č. Z14/21-11b bylo schváleno.
12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s fa CETIN na stavbu VPIC Šardice úprava
komunikace I.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro uložení sítě
elektronických komunikací realizací stavby pod označením 16010-057954 VPIC Šardice úprava
komunikace I („Stavba“), na pozemcích 226/1, 226/10 a 634/1 v k.ú. Šardice, v rámci překládky sítě
elektronických komunikací, pro CETIN, a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ
04084063, na dobu neurčitou, za náhradu v úhrnné výši 300,- Kč, bez DPH. Po realizaci stavby bude
uložení podzemního kabelu vyznačeno v geometrickém plánu v rozsahu dle schválené smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti.
Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-12 bylo schváleno.
13. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 8800087981_1_VB_P
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Šardice a
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567. Smlouvou se zřizuje
věcné břemeno na pozemku p.č. 860/1 v k.ú. Šardice za účelem uložení plynárenského zařízení „Přeložka
VTL plynovodní přípojky pro RD na p.č. 858 v k.ú. Šardice, číslo stavby: 8800087981“ *** vč. jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 1,75 m, spočívající v:
a) Právu zřídit, provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení
b) Právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení dle GP 1825-623/2019 ze dne 18. 11. 2019
za jednorázovou úhradu v celkové výši 1.210,- Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-13 bylo schváleno.
14. Hospodaření obce k 31. 12. 2020
Komentář účetní obce p. Mitrengová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí hospodaření obce k 31. 12. 2020:
Příjmy k 31.12.2020:
Výdaje k 31.12.2020:
Financování rozdíl:

51 069 468,39
54 951 173,29
-3 881 704,90

Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2020
BÚ KB 4425671/0100
ČNB - BÚ
ČNB - účet 2006
ČS - BÚ
Sociální fond

3 611 299,48
4 189 062,02
1 528,00
100 292,60
94 871,00

celkem:

7 997 053,10

Zůstatek jistiny úvěru KB (splacen)
0,00
Zůstatek jistiny úvěru ČS:
6 427 231,69
Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-14 bylo schváleno.
15. Rozpočtové opatření č. 8/2020
Rozpočtové opatření 8/2020 schválila rada obce na základě zmocnění zastupitelstvem v prosinci 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2020 ve výši 1.667.900,- Kč
v příjmech i výdajích.
Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-15 bylo schváleno.
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16. Inventarizační zpráva za rok 2020
Předkládá účetní obce p. Mitrengová
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje inventarizační zprávu za rok 2020.
Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-16 bylo schváleno.
17. Rozpočet obce na r. 2021
Návrh rozpočtu:
Příjmy
Financování
Příjmy celkem

45.068.700,-Kč
5.499.900,-Kč
50.568.600,-Kč

Výdaje
49.848.600,-Kč
splátka úvěru
720.000,-Kč
výdaje celkem 50.568.600,-Kč
Došlo k následujícím změnám:
1019-Svaz chovatelů
-7.500,-Kč
2219-Vinařská ulička
-100.000,-Kč
2321-Kanalizace Hor.domky
+1.000.000,-Kč
3330-Farnost Šardice
+50.000,-Kč
3399-Spolky transfery
-222.000,-Kč
3399-Dar rodině po ***
10.000,-Kč
3419-TJ Baník
-170.000,-Kč
3613- Zateplení Hala U Orla
+300.000,-Kč
3639-TS-dotace
+127.500,-Kč
6171-Neinv.transfer-Kyjov
+2.000,-Kč
padl návrh na pořízení defibrilátoru s ochrannou skříňkou cca 100.000,-Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje rozpočet obce pro rok 2021 takto:
1.
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
Financování ve výši
Celkové zdroje ve výši
Výdaje ve výši
Splátka úvěru
Celkové výdaje rozpočtu ve výši

45 068 700,00 Kč
6 489 900,00 Kč
51 558 600,00 Kč
50 838 600,00 Kč
720 000,00 Kč
51 558 600,00 Kč

Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021 dle rozpisu v návrhu rozpočtu.
Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být překročen objem provozních a
investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu r. 2021.
V rámci paragrafu se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi
položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje.
Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., v platném
znění je v kompetenci účetní.
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2. Zastupitelstvo v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovuje kompetenci rady obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše
800 000,00 Kč včetně u jednotlivých závazných ukazatelů.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada obce samostatně provádět jen v případech, kdy zapojení
výdaje vyžaduje:
a) nutný výdaj na zajištění chodu úřadu, k odstranění havarijního stavu, příp. jiného stavu, který lze
kvalifikovat jako stav nouze, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady
penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených kontrolních orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
realizován, tj. i v případech vyšších výdajů nezávislých na vůli obce (např. vyúčtování spotřeby energií,
průtoková dotace)
c) zapojení všech příjmů včetně transferů z jiných veřejných rozpočtů (dotací), které nebyly zahrnuty
do rozpočtu obce na příslušný rok, bez omezení a zapojením účelových dotací do výdajové části rozpočtu
d) změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle platné rozpočtové skladby v případě přesunů příjmů a
výdajů
Na každém zasedání rady obce může být schváleno jedno rozpočtové opatření.
3. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě obce a dále
si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci rady obce
na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření radou obce.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací dle
návrhu rozpočtu na rok 2021 v té výši a těm právnickým a fyzickým osobám, které jsou uvedené
v komentáři k rozpočtu.
Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-17a bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí
dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2021 v té výši a těm právnickým a fyzickým osobám, které jsou uvedené
v komentáři k rozpočtu.
ZO schvaluje poskytnutí dotace na rok 2021 těmto organizacím:
17b.1 ZO Českého svazu včelařů ve výši 25 000,- Kč.
17b.2 ZO Českého svazu chovatelů ve výši 12 500,- Kč.
17b.3 Myslivecký spolek Hubert ve výši 12 500,- Kč.
17b.4 TJ Baník Šardice ve výši 250 000,- Kč.
17b.5 Římskokatolická farnost Šardice ve výši 50 000,- Kč.
Podané žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 ostatních zájmových spolků a organizací bere
zastupitelstvo na vědomí a odkládá schválení přidělení fin. prostředků po skončení vládních opatření a
schvaluje v rozpočtu na rok 2021 rezervu ve výši 87 500 Kč pro čerpání termínu během roku 2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-17b bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2021 dle přílohy.
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Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-17c bylo schváleno.
18. Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Šardice na období 2022 - 2023
dle přílohy.
Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-18 bylo schváleno.
19. Územní plán Šardice
Před zahájením projednávání bodu č. 19 v 18.48 hodin odešel p. Brázda, je přítomno 11 členů ZO.
Zastupitelstvu obce se předkládá návrh Zadání územního plánu, který zpracovává odbor územního plánování
Kyjov, s připomínkami, které tam byly předložené. Zastupitelé již dříve také obdrželi návrh Zadání. Pokud mají
ještě nějaké připomínky, je možné je ještě neprodleně předložit, protože návrh bude příští týden zaslán
dotčeným orgánům k vyjádření.
Následně je možné přistoupit k výběru projektanta.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí Zadání územního plánu leden 2021 a informace k jeho
dopracování.
Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-19 bylo schváleno.
20. Plán rozvoje rodinné politiky Šardice
Předkládá se k projednání a schválení "Plán rozvoje rodinné politiky Šardice pro období 2021-2030". Byly
poskytnuty informace o možnosti čerpání dotace na tento program.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje Plán rozvoje rodinné politiky v obci Šardice pro období 2021 - 2030.
Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-20 bylo schváleno.
21. Obecní systém odpadového hospodářství a místní poplatek za odpady r. 2022 - k diskusi
Ing. Nešporová - komentář k nově schválenému zákonu o odpadech platnému od 1. 1. 2021 a dále informace
o možnostech řešení místního poplatku za odpady. Byly předloženy vzory OZV pro stanovení poplatku dle
MVČR.
Vzhledem k tomu, že zatím je nedostatek informací k tomuto zákonu a také k možnostem řešení
odpadového hospodářství, bude se v této záležitosti jednat znovu po zjištění informací z odborných seminářů a
po jednání se subjekty zabývajícími se sběrem a likvidací odpadů tak, aby mohly být zhruba v září/2021
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Šardice č. 14 – 24. 2. 2021
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připravené materiály k platnosti v r. 2022.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí předložené informace o změnách v obecním systému
odpadového hospodářství a návrhy možného nového nastavení místního poplatku za využití systému
odpadového hospodářství obce.
Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-21 bylo schváleno.
22. Žádost o směnu pozemku
*** - žádá směnu pozemku p.č. 472 v k. ú. Šardice, který je v jeho vlastnictví za pozemek p.č. 5144 v k.ú.
Šardice ve vlastnictví obce Šardice. Poukazuje na to, že v minulosti obec pozemky směňovala . Komentář
*** k některým jeho návrhům.
Diskuze:
Ing. Nešporová
Šnajdr
***
Cápek
Ing. Fišman
Ing. Ilčík

kolik by se mělo z pozemku nabízeného *** prodat nebo zatížit věcným břemenem
já jsem podpořil prodej pozemku, na kolik si ten pozemek ceníš
chtěl jsem po obci, aby jste cenu navrhli, pozemek směním a zbytek doplatím
směna je pro nás asi nejhorší cesta
zrealizujme tuto věc, ať už to bude směna nebo koupě a prodej
chceme vůbec pozemek p.č. 5144 prodat, užívají ho myslivci

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 5144 v k.ú. Šardice *** a
záměr koupě pozemku p.č. 472 v k.ú. Šardice a ukládá zpracovat znalecké posudky na oba pozemky, s tím,
že rozdíl v ceně bude doplacen.
Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-22 bylo schváleno.
23. Schválení podání žádostí o dotace - Obec přátelská rodině a KÚ JMK
Komentář starostka obce: Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
vyhlásil soutěž Obec přátelská rodině a seniorů, žádost zpracovala sociální pracovnice obce, termín předložení
do 1. 3. 2021, na KÚ JMK v termínu do 1. 3. 2021 je možno podat žádosti o dotace: Oprava sakrálních
památek, čistota cyklostezky, hasiči - SDH a Sucho.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje podání žádostí o dotace:
- MPSV ČR dotace Obec přátelská rodině a seniorům
- Krajský úřad JMK
Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-23 bylo schváleno.
24. Zápis z jednání finančního výboru č.4/2021

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Šardice č. 14 – 24. 2. 2021
Vytvořeno v aplikaci UZOb.

strana 10 / 11

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č.4/2021 ze dne 22. 2.
2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z14/21-24 bylo schváleno.
25. Diskuze
Diskuse k užívání pozemků v trati za Vlašicovo, řadovka. ZO ukládá oslovit p. ***, který bez smlouvy užívá
p.č. 507/1 a uživatele p.č. 473, který se v této části nachází a je užíván bezesmluvně
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí informace k užívání pozemků v trati za Vlašicovo a ukládá
vyzvat p. ***, který bez smlouvy užívá pozemek p.č. 507/1 a uživatele pozemku p.č. 473, který se v této
části nachází a je také užíván bezesmluvně k narovnání smluvního vztahu a úhradě poplatku za užívání
obecního pozemku. (úkol rada obce).
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
26. Závěr
Starostka obce ukončila jednání v 19.54 hodin.

Ověřovatelé: Košuličová Marie ............................................................

Starostka

Šnajdr Josef

............................................................

Blažena Galiová

............................................................

Datum vyhotovení:
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