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

ZÁPIS
zasedání číslo 7 Zastupitelstva obce Šardice
konané dne 14. 8. 2019 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:

50 minut

Přítomno:

11 členů zastupitelstva obce

Omluveni:

Zdeněk Benešovský

Neomluveni:

František Hnilo,Mgr.

Předsedající:

Blažena Galiová

Zapisovatel*:

Ing. Jarmila Nešporová

Ověřovatelé zápisu: Marie Košuličová, Pavel Brázda
*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. 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 kontatuje, 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 7. 8. 2019 do 14. 8. 2019. Současně byla zveřejněna na elektronické desce OÚ
Šardice. Z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatuje, že je přítomno 11 členů. Zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Po zahájení přišel Josef Šnajdr a Mgr. Antonín Veselka. Je přítomno 13 členů ZO.

2. Jmenování zapisovatele
Starostka navrhuje, aby zapisovatelkou dnešního jednání byla Ing. Jarmila Nešporová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí jmenování zapisovatelky dnešního jednání Ing. Jarmily
Nešporové.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z7/19-2 bylo schváleno.

3. Schválení předloženého programu
Zveřejněný program jednání:
1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele
3. Schválení předloženého programu
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Volba ověřovatelů zápisu
Volba návrhové komise
Dodatky k plánovacím smlouvám na výstavbu 5 RD plocha BI11 u cyklostezky
Závěrečné účty DSO
Hospodaření obce k 30.6.2019
Zápis finančního výboru
Výjezd DH Mladá muzika (organizační složka obce) do Španělska
Diskuze
Závěr

Starostka navrhuje doplnění programu, a to o bod č. 11 - Výsledek výběrového řízení na CAS. Stávající body
11. a 12. budou posunuty jako body 12. a 13.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje program dnešního jednání dle předloženého návrhu doplněný o bod
č. 11 - výsledek výběrového řízení na CAS a stávající body 11. a 12. budou posunuty jako 12. a 13.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z7/19-3 bylo schváleno.

4. Volba ověřovatelů zápisu
Starostka navrhuje ověřovatele dnešního jednání: Marie Košuličová a Pavel Brázda.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního jednání: Marie Košuličová a Pavel
Brázda.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z7/19-4 bylo schváleno.

5. Volba návrhové komise
Starostka navrhuje, aby členy návrhové komise dnešního jednání byli: Ing. Miroslav Fišman a Mgr. Antonín
Veselka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Miroslav Fišman a Mgr. Antonín
Veselka.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z7/19-5 bylo schváleno.

6. Dodatky k plánovacím smlouvám na výstavbu 5 RD plocha BI 11 u cyklostezky
Pro účely zajištění výstavby RD v lokalitě BI 11 byly se stavebníky uzavřené plánovací smlouvy. Ve smlouvách
nebyl uvedený plynovod. Dva stavebníci mají plánované připojení na plynovod, proto se předkládají pro
všechny stavebníky dodateky k uvedeným smlouvám, kde se doplňuje do plánované infrastruktury SO 501 plynovod, aby jim mohly být vydané stavební povolení. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje uzavření dodatků plánovacích smluv o doplnění infrastruktury - SO
501 - plynovodu s ***.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
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Usnesení č. Z7/19-6 bylo schváleno.

7. Závěrečné účty DSO
Zastupitelstvu obce jsou předložené závěrečné účty dobrovolných svazků obcí jichž je obec členem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí
a) závěrečný účet DSO ČOV Mistřín za rok 2018
b) závěrečný účet DSO Mikroregion Hovoransko za rok 2018
c) závěrečný účet DSO Severovýchod za rok 2018
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z7/19-7 bylo schváleno.

8. Hospodaření obce k 30. 6. 2019
Komentář účetní obce p. Mitrengová. Informace o úvěru a finančních prostředcích na účtech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí hospodaření obce k 30.6.2019.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z7/19-8 bylo schváleno.

9. Zápis finančního výboru
Zastupitelstvu obce je předložený zápis z finančního výboru ze dne 25.6.2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 25.6.2019.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z7/19-9 bylo schváleno.

10. Výjezd DH Mladá muzika (organizační složka obce) do Španělska
Komentář starostka p. Galiová. Je to poměrně nová záležitost, která se nyní otevřela, připravuje se přihláška na
soutěž Mladé muziky do Španělska, ale už nyní máme na účtě některé sponzorské příspěvky, proto se
předkládá zastupitelstvu pro informaci. Účastníci by platili 5000 na osobu, jedná se o 47 účastníků - děti plus
doprovod. Řidiči se platí v rámci faktury dopravy. Některé obce už poskytly příspěvky za své děti, je příslib od
města Kyjov a podává se žádost na JMK. Budou osloveni další sponzoři.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice souhlasí s výjezdem DH Mladá muzika Šardice, organizační složka obce do
Španělska ve dnech 17. -22. září 2019, bere na vědomí předpokládané příjmy a výdaje výjezdu dle přílohy (
stav k 14.8.2019) a souhlasí se zařazením akce do rozpočtu na rok 2019. ZO ukládá oslovit další možné
dárce a sponzory DH Mladá muzika Śardice.

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
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Usnesení č. Z7/19-10 bylo schváleno.

11. Výsledek výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku
zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění „FZŠ- Šardice – Cisternová
automobilová stříkačka pro JSDH Šardice.
Starostka informovala o provedení výběrového řízení a výsledku výběrového řízení na dodání cisternové
hasičské stříkačky. Výběrové řízení bylo provedeno elektronicky. Rada obce v souladu s ustanovením § 102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, jako hodnotící komise schvaluje
výsledky výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou dle zákona č.134/2016 Sb.
a rozhodla o uzavření kupní smlouvy na dodávku „FZŠ - Šardice - Cisternová automobilová stříkačka“ pro
JSDH Šardice s dodavatelem WISS CZECH, s.r.o .Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice, IČ: 29305934, za
nabídkovou cenu ve výši 5 498 400,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice nemá námitek a schvaluje výsledek výběrového řízení na podlimitní veřejnou
zakázku na dodávku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění „FZŠ- Šardice – Cisternová
automobilová stříkačka" pro JSDH Šardice. Vítězná firma WISS, s.r.o. Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice,
IČ 29305934 za nabídkovou cenu ve výši 5 498 400,--Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem
kupní smlouvy.
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z7/19-11 bylo schváleno.

12. Diskuze
Starostka přednesla pozvánku na Slovácký rok do Kyjova, informovala o přípravách akce, o uzavírkách v
Kyjově a přístupu na místo konání. Hlavní účastí obce je sobotní průvod obcí.
P. Šnajdr, p. Brázda - diskuse na téma hodové máje. Bude dohodnuto s Technickými službami.

13. Závěr
Ukončení v 17.50 hodin.

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

Starostka:

Pavel Brázda

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

Blažena Galiová

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

Datum vyhotovení:
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