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

ZÁPIS
zasedání číslo 10 Zastupitelstva obce Šardice
konané dne 12. 2. 2020 v Zasedací místnosti OÚ od 16:00 hod.
Upozornění: Jedná se o neúplný zápis. Plná verze zápisu je k dispozici na městském úřadě.

Přítomno:
Omluveni:
Neomluveni:
Předsedající:

Blažena Galiová

Zapisovatel*:

Ing. Jarmila Nešporová, Ilona Sadílková

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Benešovský, Bronislav Švandelka
*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 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 5.2.2020 do 12.2.2020. Současně byla zveřejněna na elektronické desce
OÚ Šardice. Z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatuje, že je přítomno 11 členů, 1 člen je omluven, p.
Kožíková, p. Bednarovičová a p. Ilčík příjdou později. Konstatuje, že Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Jmenování zapisovatele
Starostka navrhala jako zapisovatelky dnešního jednání p. Jarmilu Nešporovou a p. Ilonu Sadílkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje zapisovatelky dnešního jednání Ing. Jarmilu Nešporovou a Ilonu
Sadílkovou.
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-2 bylo schváleno.

3. Schválení předloženého programu
Starostka navrhuje rozšíření programu o body:
23/1 FZŠ-Šardice-Cisternová stříkačka dodatek č.1 ke kupní smlouvě
23/2 schválení podání dotace na MMR-muzeum hornictví-příběhové hřiště v části obce Za Dědinou
23/3 informace o zaslání cenové nabídky na pořízení nového osobního automobilu
bod diskuze se přesune na bod č.24 a závěr na bod č.25
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16.09 hod. přišla p. Bednarovičová je přítomno 12 členů zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje předložený program jednání rozšířený o tyto body:
Bod č. 23/1 FZŠ – ŠARDICE – CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA dodatek č. 1 ke kupní smlouvě
Bod č. 23/2 Schválení podání dotace na MMR - muzeum hornictví - příběhové hřiště v části obce Za dědinou
Bod č. 23/3 Informace o zaslání CN na pořízení nového osobního automobilu
24. Diskuze
25. Závěr
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-3 bylo schváleno.

4. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatele dnešního zápisu navrhla starostka p. Zdeňka Benešovského a p. Bronislava Švandelku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání p. Zdeňka Benešovského a p.
Bronislava Švandelku.
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-4 bylo schváleno.

5. Volba návrhové komise
Do návrhové komise je navržen Ing. Miroslav Fišman a Pavel Padalík.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Miroslav Fišman a Pavel Padalík.
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-5 bylo schváleno.

6. Slib člena zastupitelstva obce
Dne 3. února 2020 rezignoval na mandát zastupitele obce Šardice Mgr. František Hnilo.
4.února 2020 rezignoval na mandát zastupitele Ing. Roman Grabovský, který nastoupil za člena zastupitelstva
obce za Mgr. Hnila.
4. února 2020 na mandát náhradníka zastupitele rezignovala paní Irena Řiháková, která byla v pořadí
náhradíků.
Novou zastupitelkou se stala dne 5. 2. 2020 Ing. Helena Peterková.
Starostka obce přečetla slib zastupitele, Ing. Helena Peterková svým podpisem pod text slibu složila slib
zastupitele obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí složení slibu novou zastupitelkou Ing. Helenou Peterkovou.
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Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-6 bylo schváleno.

7. Vyjádření se k minulému zápisu - podpis ověřovatelů
Ověřovateli minulého zápisu byl p. Josef Šnajdr a p. Stanislav Gengela -bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí zápis z jednání ZO č. 9 byl ověřen bez připomínek.
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-7 bylo schváleno.

8. Kontrola úkolů z minulého jednání a organizační záležitosti
- Žádost o dořešení náhrady za odňatý pozemek p. *** – vyřízeno.
- Nabídka odprodeje spoluvlastníkům pozemků p.č. 553/1 a 634/16 v trati Draha - byla znovu oslovena p. ***,
zda je v kontaktu s ostatními spoluvlastníky. Odpověď žádnou nezaslala. K uvedenému datu je záležitost
považována za uzavřenou.
- Záležitost koupě spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 860/9 v k.ú. Šardice za cenu 100,- Kč/m2 s p. ***
uzavřena. Smlouva je podepsána a předána ke vkladu do katastru.
- Prodej pozemku p.č. 812/15 v k.ú. Šardice, v trati Kopec, zatím neuzavřena. Dle zástupkyně kupující firmy
se jim zdá vysoká cena. Písemná odpověď nepřišla. Pokud v termínu pro podpis smlouvy nebude smlouva
uzavřena, záležitost bude ukončena bez prodeje.
- Zveřejněný záměr prodeje pozemku p.č. 7101/4 z minulého jednání byl vzat na vědomí. V současné době
přišla žádost od jednoho zájemce, bude řešeno v samostatném bodu programu.
- Zveřejněn záměr prodeje části p.č. 1665 v trati u hřiště zveřejněn.
- Zveřejněn záměr darování pozemků Povodí Moravy. Oba záměry musí projít odborem územního plánování a
schválení stavebním úřadem. Ke konečnému vyřízení budou předloženy po vyřízení těchto administrativních
záležitostí.
- Fa AIG Moravia informována o vzetí na vědomí jeho žádosti o dlouhodobý pronájem částí pozemků p.č. 1661,
1662 a 1663. Záležitost jednání a řešení prostoru tzv. Vinařské uličky u hřiště a dalších pozemků
v dané lokalitě bude řešena na základě dalších jednání. Byla oslovena JUDr. *** ve věci sepsání
návrhu na dohodu o zrušení věcného břemene na pozemky užívané RSM, tzv. umělá tráva.
Jinak věcné břemeno platí do února 2027.
- DPH a ceny pozemků. Vzhledem ke skutečnosti, že v podstatě všechny prodávané pozemky jsou stavební,
pokud jsou v zastavěném území, bude při prodejích schvalovaná cena uvedena jako cena vč. DPH. V případě,
že by to mělo být jinak, bude usnesení individuálně upraveno dle platných předpisů.
Diskuze:
p. Benešovský: mluvil s *** na umělou trávu byla vzata dotace s dobu platnosti 15 let a udržitelná doba
pořád běží, zároveň se mě ptal p. *** na zamítavé stanovisko pro f. AIG na pozemky
1661,1662,1663, které měla firma v úmyslu využít pro výstavbu tenisového kurtu,
z rozhovoru vyplynulo, že by šlo využít prostor, kde jsou zakopány nádrže
p. Galiová:
obec proti tomuto návrhu na vybudováni tenisového kurtu nemá námitek, ale
na těchto místech to zřejmě nebude vhodné, řešení by bylo pozvat projektanty, kteří by
sdělili kde by bylo možné co vybudovat, ale všechno stojí peníze, zvažte na další jednání
ZO co by se dalo dělat, oslovím firmu Nahá vesnice, náš původní návrh byl vybudovat
tenisové kurty na umělé trávě, která je nevyužívaná
p. Benešovský: měla by tedy vzniknout nějaká skupina lidí, kteří se budou zabývat všemi zájmy a názory
Ing.
co se týká smlouvy o zřízení věcného břemene, ta je uzavřena a zapsána v katastru na 20
Nešporová:
let od uzavření a končí v r. 2027. Jak jsme již řešili je nejlepším řešením uzavření dohody
o zrušení věcného břemene. Pokud je dotace na 15 let, pak by se smlouva mohla ukončit
v r. 2022. Je to ale vše věcí jednání s oprávněnou stranou. Co se týká prostoru u sklepů a
u hřiště, je to prostor využitelný pro mnoho subjektů a mělo by se to řešit nějakým
jednáním s vyslechnutím všech názorů na daný prostor.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí kontrolu úkolů majetkoprávních záležitostí z minulých jednání
a ukládá radě obce předložit na dalším jednání ZO vhodné firmy ve věci facilitace prostoru sklepů u hřiště.
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-8 bylo schváleno.

9. Informace o jednání rady obce č. 26, 27 a 28
Zápisy z jednání rady č. 26, 27 a 28 jsou k dispozici v UZOB.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí zápisy z jednání rady č. 26,27 a 28.
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1
Usnesení č. Z10/20-9 bylo schváleno.

10. Prodej pozemku p.č. 7101/4 v k.ú. Šardice
Prodeje pozemku p.č. 7101/4, v k.ú. Šardice, dle GP
Na základě dřívějšího projednání situace u hřbitova a po vytvoření geometrického plánu pro majetkoprávní
vypořádání některých pozemků za účelem vytvoření stavebních míst v trati Kostelisko, plocha
pro výstavbu BI 12 a BI 13, byl vytvořený pozemek p.č. 7101/4, který odpovídá územní studii pro plochu BI 12.
Záměr prodeje pozemku p.č. 7101/4 byl zveřejněn na úřední desce od 9. 10. 2019 do 12. 12. 2019.
V současné době je podána jedna nabídka v zalepené obálce. Kauce na prodej pozemku byla uhrazena 28. 1.
2020.
Nabídka je v zalepené obálce, nemá tedy vliv na příp. jinou cenu než 500,- Kč/m2, ale s ohledem na skutečnost,
že by se pozemek měl prodávat do podílového spoluvlastnictví, je třeba obálku otevřít. V usnesení bude
schválení o prodeji za cenu vč. DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje prodej pozemku p.č. 7101/4, v k.ú. Šardice, dle GP 1810074/2019, o výměře 527 m2, dle předložené žádosti p. *** a p. ***
Za cenu 500,- Kč/m2 vč. DPH za podmínek stanovených ve zveřejnění prodeje.
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-10 bylo schváleno.

11. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce
Informace o změně nařízení vlády č. 318/2017 o výši odměn neuvolněných členů zastupitelstev územně
samosprávných celků.
Od 1. 1. 2020 dochází ke změně nařízení vlády č. 318/2017 Sb. s tím, že se mění maximální výše odměn,
které je možné členům zastupitelstev poskytnout.
Viz přiložená tabulka.
Výši odměn dle usnesení zastupitelstva obce ze dne 22. 11. 2018 je možné přehodnotit dle nově
schválené maximální výše dle uvedeného nařízení vlády.
Jedná se o možnost, nikoliv povinnost.
Diskuze:
p. Cápek:
bylo by možné připočítat 7% ke každé částce
p. Šnajdr :
nechejme částky jaké byly
p. Benešovský: navýšit na 50% maximální částky, zaokrouhleno na celé stovky dolů
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje navýšení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva
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na 50% maximální částky stanovené nařízením vlády zaokrouhlených na celé stovky dolů. Nově je
stanovena výše měsíční odměny pro členy rady obce 3.600,- Kč, předsedy komisí a výborů z řad
neuvolněných zastupitelů 1.800,- Kč, pro členy výborů a komisí z řad neuvolněných zastupitelů 1.500,- Kč,
pro členy zastupitelstva obce 900,- Kč.
Nová výše odměny pro předsedy komisí z řad občanů 1800,-Kč /měsíc, pro členy komisí z řad občanů 600,-Kč
za účast na akci nebo schůzi komise, odměny budou v této výši vypláceny od 1.3.2020.
Nová výše odměny přísluší od 1.3.2020. V případě nástupu náhradníka na mandát člena ZO ode dne slibu, pro
členy a předsedy komisí a výborů ode dne jmenování.
Odměna bude vyplácena měsíčně a nebude se kumulovat.
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 9 / Proti: 1 / Zdrželi se: 2
Usnesení č. Z10/20-11 bylo schváleno.

12. Zástavní smlouva "Podporované byty 2018"
Předložen návrh zástavní smlouvy na akci "Podporavné byty 2018". Vzhledem k tomu, že Dům seniorů není
zatím zcela definován, předkládá se ke schválení zatím jen znění předmětné smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice projednává a schvaluje znění zástavní smlouvy Evidenční číslo
akce:117D064000095, zástavní věřitel Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj (novostavba Bj9
PČB Šardice).
Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-12 bylo schváleno.

13. Místní agenda 21
Komentář starostka obce p. Galiová. Pro účely agendy pro Místní agendu 21 je třeba schválit odpovědného
zastupitele. V minulém období to byla starostka obce.
Dále předkládá plán akcí na rok 2020 v rámci Místní agendy 21 a dokument o akcích za rok 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje a) a ustanovuje odpovědného politika pro Místní agendu 21 pro
období 2018-2022 starostku obce, p. Blaženu Galiovou.
b) Plán MA21 + Zdravá obec 2020 a Dokument o plnění MA21 za rok 2019.
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-13 bylo schváleno.

14. Územní studie BI 12 - Kostelisko
Komentář Ing. Nešporová a starostka obce. Došlo k otočení domků dle původního plánu, domky u zahrad
původních obyvatel budou situovány zahradami k těmto původním domům, je navrženo zasíťování pozemků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice rozhodla doporučit ke schválení územní studii „Šardice - plocha obytná
BI 12 - Kostelisko – úprava I. etapy“, kterou vypracovala Ing. arch Lenka Holoušová Pecuchová,
H.arch projekt s.r.o. provozovna: Dolní Valy 15, 695 01 Hodonín.
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Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-14 bylo schváleno.

15. Architektonická studie Naučná stezka MR Hovoransko
Starostka předložila architektonickou studii Naučné stezky MR Hovoransko a podala stručný výklad.
17.37 hod. přišla p. Kožíková je přítomno 13 členů zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí architektonickou studii Naučná stězka MR Hovoransko a
doporučuje projednání s vinařskými spolky všech obcí MR a s veřejností formou veřejné prezentace.
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-15 bylo schváleno.

16. Hospodaření obce k 31. 12. 2019
Komentář účetní obce, p. Mitrengová. Zůstatek finančních prostředků na všech účtech obce je 13.454.134,34
Úvěr z roku 2014 na zateplováky se splatí celý letos.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí hospodaření obce za období 31. 12. 2019.
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-16 bylo schváleno.

17. Investiční akce obce
Komentář - starostka obce, p. Galiová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí informace o investičních akcích obce a souhlasí s podáním
žádosti o dotace na JMK.
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-17 bylo schváleno.

18. Zápis z finančního výboru
Zastupitelé byly seznámeni se zápisem z finančního výboru.
18.10 hod. přišel p. Ilčík je přítomno 14 členů zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 3.2.2020.
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-18 bylo schváleno.

19. Rozpočet obce na rok 2020
Vložena žádost farnosti o příspěvek - nová příloha
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Komentář ve věci rozpočtu obce na rok 2020 - p. Mitrengová. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce
v souladu se zákonem. Na pracovním jednání zastupitelstva byly předložené návrhy na změny v předloženém
návrhu rozpočtu.
Komentář k jednotlivým položkám změn.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje změny oproti zveřejněnému návrhu rozpočtu 2020:
Příjmy: pol 4116 +474 900,-- ( ŠAKVA)
Výdaje:
par 1014 + 25 000,--Kč Deratizace obce
par 2321 + 260 000,--kč DSO ČOV Mistřín
par 3111 + 75 000,-- Kč MŠ regulace kotelny
par 3399 + 7 000,--Kč

dary spolkům

par 3330 + 200 000,--Kč příspěvek neinvestiční na opravu interiéru budovy fary
par 3613 + 80 000,--Kč nákup DDHM hala Orel ( židle)
par 3613 - 100 000,--Kč kotel hala U Orla
par 5512 + 200 000,--Kč dopravní aut. CAS z dotace
par 6171 + 100 000,--Kč splátka leasingu osobní auto obec
par 6171 + 474 900,--Kč ŠAKVA doplatek z dotace v příjmech
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-19a bylo schváleno.
Předložený návrh rozpočtu po schválení změn ke schválení rozpočtu obce jako celku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje rozpočet obce pro rok 2020 takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši
39.804.900,00 Kč financování ve výši 12.013.600,00 Kč Celkové zdroje ve výši 51.818.500,00 Kč výdaje
ve výši 50.118.500,00 Kč Splátky úvěrů z minulých let 1.700.000,00 Kč Celkové výdaje rozpočtu ve výši
51.818.500,00 Kč
1. Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020 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. 2020. 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.
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
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Šardice č. 10 – 12. 2. 2020
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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.
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-19b bylo schváleno.
Předložený rozpočet sociálního fondu na rok 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje rozpočet sociálního fondu obce Šardice na rok 2020 dle přílohy.
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-19c bylo schváleno.

20. Střednědobý výhled rozpočtu
Komentář p. Mitrengová
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2021 – 2022 dle
přílohy.
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-20 bylo schváleno.

21. Veřejnoprávní smlouva
Účetní obce p. Mitrengová předkládá návrh znění veřejnoprávní smlouvy pro poskytování příspěvků z rozpočtu
obce na rok 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Šardice na rok 2020 a další.
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-21a bylo schváleno.
Předloženy ke schválení veřejnoprávní smlouvy 1-16 dle částek jak byly schválené v rozpočtu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí
dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2020 v té výši a těm právnickým a fyzickým osobám, které jsou
uvedené v komentáři k rozpočtu. Schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace těmto organizacím:
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Šardice č. 10 – 12. 2. 2020
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1) Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 pro Myslivecký spolek Hubert Šardice ve výši 25 000,- Kč.
2) Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 pro Spolek seniorů a zdravotně postižených občanů Šardice
ve výši 17 000,- Kč.
3) Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 pro Dechovou hudbu Ištvánci ve výši 10 000,- Kč.
4) Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 pro spolek Ochotníci ze Šardice ve výši 25 000,- Kč.
5) Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 pro Mažoretky Rošťandy ve výši 20 000,- Kč.
6) Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 pro Folklorní sdružení Šardičan 85 000,- Kč.
7) Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 pro SDH Šardice ve výši 25 000,- Kč.
8) Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 pro Hornický spolek PANON ve výši 20 000,- Kč.
9) Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 pro Mendelův vinařský spolek Šardice ve výši 30 000,- Kč.
10) Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 pro Dechovou hudbu Šardičanka ve výši 10 000,- Kč.
11) Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 pro Folklorní hudební výchovu ve výši 10 000,- Kč.
12) Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 pro Cimbálovou muziku Denica ve výši 10 000,- Kč.
13) Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 pro Spolek Za zdravé Šardice ve výši 26 000,- Kč.
14) Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 pro ZO Českého svazu včelařů Šardice ve výši 25 000,- Kč.
15) Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 pro ZO Českého svazu chovatelů Šardice ve výši 25 000,- Kč.
16) Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 pro TJ Baník Šardice ve výši 420 000,- Kč.
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-21b bylo schváleno.
Předložené darovací smlouvy pro:
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu ve výši 44.000,- Kč.
JUNÁK – český skaut, středisko Kyjov, oddíl Šardice ve výši 10.000,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje darovací smlouvy na rok 2020 :
1. Mas Kyjovské Slovácko v pohybu ve výši 44 000,--Kč
2. Junák - Český skaut, středisko Kyjov oddíl Šardice ve výši 10 000,--Kč

Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-21c bylo schváleno.
Předložen návrh na schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ŘK farnosti Šardice na opravu fary.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 pro Římskokatolickou
farnost Šardice ve výši 200 000,- Kč.
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Šardice č. 10 – 12. 2. 2020
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Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 8 / Proti: 2 / Zdrželi se: 4
Usnesení č. Z10/20-21d bylo schváleno.

22. Výsledky inventarizace 2019
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje zápis o výsledku inventarizace obce Šardice za rok 2019.
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-22 bylo schváleno.

23. Doplnění programu
FZŠ – ŠARDICE – CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA dodatek č. 1 ke kupní smlouvě. Jedná
se o zvýšený výkon motoru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje
dodatek č. 1 ke kupní smlouvě FZŠ – ŠARDICE – CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA.
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-23a bylo schváleno.
Schválení podání dotace na MMR - muzeum hornictví - příběhové hřiště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje podání žádosti o dotaci do programu MMR - Podpora obnovy a
rozvoje venkova: DT 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku Venkovní muzeum hornictví v části obce Za Dědinou.
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-23b bylo schváleno.
Cenové nabídky na pořízení nového osobního auta pro obec .
Diskuze:
p. Šnajdr: pokud jsou peníze na platbu v hotovosti, pak bych auto zaplatil hned
p. Ilčík:
oslovit prodejce aby spočítal na kolik peněz by vyšel laesing, jestli by nebyla lepší tato volba
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí cenové nabídky na nákup nového osobního vozu a ukládá
předložit na další jednání ZO cenové nabídky včetně splátkového kalendáře Škoda Karoq.
Vybrat vůz, který bude vhodný.
Výsledek hlasování (tajné):
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z10/20-23c bylo schváleno.

24. Diskuze
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Diskuze:
Šnajdr:

projednat prostor pro stání prodejců před Břeňovým, je to velmi nebezpečné, nedá se tam
projet, silnice je blokovaná
Peterková: vyvolat jednání týkající se Vinařské uličky, jak pokročilo porovnání cen IT služeb
Galiová:
Vinařská ulička byla řešena v úvodu jednání, bylo schváleno oslovit firmy ve věci facilitace.
Ve věci IT služeb zatím nebyly osloveny žádné firmy.
Galiová:
pozvánka na besedu se seniory 14.2., 4.3. beseda Československé legie

25. Závěr
Zasedání bylo ukončeno 19.10 hodin.

Ověřovatelé: Zdeněk Benešovský

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

Bronislav Švandelka ............................................................

Starostka:

Blažena Galiová

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

Datum vyhotovení:
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