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

ZÁPIS
zasedání číslo 12 Zastupitelstva obce Šardice
konané dne 23. 9. 2020 v Zasedací místnosti OÚ od 17:00 hod.
Upozornění: Jedná se o neúplný zápis. Plná verze zápisu je k dispozici na městském úřadě.

Přítomno:

viz-. prezenční listina

Omluveni:

Stanislav Gengela, Marie Košuličová

Neomluveni:

Pavel Padalík

Předsedající:

Blažena Galiová

Zapisovatel*:

Ing. Nešporová Jarmila, Sadílková Ilona

Ověřovatelé zápisu: Petr Cápek, Mgr. Antonín Veselka,
*Předsedající v souladu s jednacím řádem obce určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

Návrhová komise: Zdeněk Benešovský, Josef Šnajdr

1. Zahájení
Jednání zastupitelstva zahájila starostka obce p. Galiová, v 17.04. 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. 9. 2020 do 23. 9. 2020 i na elektronické desce OÚ Šardice. Z
prezenční listiny přítomných členů ZO konstatuje, že je přítomno 9 členů ZO, 2 omluveni, 4 přijdou později.

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: (tajné)
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z12/20-2 bylo schváleno.
3. Schválení předloženého programu
Program jednání byl zveřejněn spolu s pozvánkou na úřední desce.
Starostka předložila návrh na doplnění bodů programu 26. - 29., diskuse a závěr budou označeny jako body 30.
a 31.
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Šardice č. 12 – 23. 9. 2020
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Mgr. Veselka předložil návrh na doplnění programu volbu členů školské rady za obec. S ohledem na
skutečnost, že bod není připraven, dohodlo se předložit tento bod na další jednání zastupitelstva obce.
V průběhu jednání přišli:
17,13 hodin přišla Mgr. Alena Kožíková
17,15 přišel pan Šnajdr Josef
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje předložený program jednání ZO doplněný o tyto body:
26. Schválení podání žádosti o dotaci MAS "ZŠ TGM - rozvoj odborného vzdělávání"
27. Informace o možnosti podání žádosti o dotaci INTERREG ČR - Rakousko - Fond malých projektů
28. Informace - koupě pozemků u hřbitova - p.č. 7108, 7109 a 7110 v kú. Šardice
29. VOLBY 2020 - informace
30. Diskuze
31. Závěr
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z12/20-3 bylo schváleno.
4. Volba ověřovatelů zápisu
Návrh na jmenování ověřovatelů: Petr Cápek a Mgr. Antonín Veselka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního jednání: Petr Cápek a Mgr. Antonín
Veselka.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z12/20-4 bylo schváleno.
5. Volba návrhové komise
Návrh na jmenování návrhové komise: Zdeněk Benešovský a Josef Šnajdr.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Benešovský a Josef Šnajdr.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z12/20-5 bylo schváleno.
6. Vyjádření se k minulému zápisu - podpis ověřovatelů
Zápis z minulého jednání byl ověřen bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí zápis z minulého jednání ZO č. 11, byl ověřen bez
připomínek.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Šardice č. 12 – 23. 9. 2020
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Usnesení č. Z12/20-6 bylo schváleno.
7. Kontrola úkolů z minulého jednání a organizační záležitosti
- Prodej pozemku p.č. 812/15 v k.ú. Šardice je zapsaný v katastru.
- Prodej pozemku p.č. 1665/6 p. *** je zadaný v katastru
- Žádost o koupi pozemku p.č. 8270/2 v k.ú. Šardice, oddělovaná z p.č. 8270, dle nabídky byla předložena
ÚZSVM termínu v souladu se stavebním zákonem. Naše žádost vč. předloženého návrhu smlouvy byla dále
předložena na krajskou pobočku ÚZSVM, která má oprávnění smlouvy schvalovat.
- Koupě pozemku v areálu Neoklasu zatím není řešena. Současný vlastník AIG Moravia předložil sdělení ke
koupi pozemku s tím, že požaduje, dotčené pozemky budou sloužit jako veřejná komunikace. Řešeno v
samostatném bodu č. 9.
- Prodej části pozemku p.č. 1933/1 v k.ú. Šardice p. *** je ve fázi zpracování geometrického plánu.
- Záměr prodeje části p.č. 851/1 dle geometrického plánu je ve fázi vydání souhlasu stavebním úřadem.
- Na výzvu *** k vydání bezdůvodného obohacení bylo odpovězeno v souladu s usnesením zastupitelstva –
odložení žádosti.
- Smlouvy o věcných břemenech jsou průběžně vyřízeny.
- Řád veřejného pohřebiště je schválený krajským úřadem.
- OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství je odsouhlasena MVČR.
- Starostka doplnila informaci k úkolu facilitace Vinařské uličky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí informaci o kontrole úkolů.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z12/20-7 bylo schváleno.
8. Informace o jednání rady obce č. 39 - 42
Zápisy jsou ke stažení v UZOB.
17,24 hodin přišla paní Bednarovičová přítomno 12 členů ZO.
Starostka doplnila informace k dnes zaslanému mailu od Ing Peterkové a zaslání informace o předkládání
podkladů z jednání rady členům zastupitelstva. Toto není možné s ohledem na ustanovení zákona o obcích.
Zákon stanoví, že zápis je uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva. Materiály není možné
předkládat s ohledem na ustanovení GDPR. Ing. Nešporová - zaslala citaci ze zákona o obcích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí informace o jednání rady obce č. 39 - 42.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1
Usnesení č. Z12/20-8 bylo schváleno.
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9. Návrh na koupi pozemků p.č. 3366/2, 3366/3 a 3366/50 v k.ú. Šardice
Na jednání zastupitelstva obce dne 24.6.2020 bylo přijato usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje odkoupení p.č. 3366/3 - pozemek parkoviště u hlavní silnice s
přístřeškem a pozemku p.č. 3366/50 dle GP č. 1841-045/2020 vč. pozemku p.č. 3366/2 (býv. vrátnice) za cenu
180,--Kč /m2 od firmy AIG Moravia a.s., Šardice.
Zástupce firmy AIG *** sdělil, že dotčený geometrický plán je v současné době v řízení k vydání souhlasu
stavebního úřadu a že požaduje, aby se obec zavázala, že předmětné pozemky budou sloužit jako veřejná
komunikace.
Diskuze:
Ing. Nešporová Možnosti řešení ve správním řízením podle zákona o pozemních komunikacích.
Galiová
Komentář k nutnosti zpřístupnění budovy v areálu Neoklasu ve v majetku různých
vlastníků a nutnost napojení na kanalizaci a sítě.
Ing. Peterková Návrh na poskytnutí pozemků developera na vybudování sítí zdarma.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí sdělení AIG Moravia a.s., Šardice 828, zastoupena *** ve věci
dělení pozemků v areálu bývalé firmy Neoklas za účelem odkoupení pozemků dle usnesení č. 13 z jednání
zastupitelstva obce ze dne 24. 6. 2020 a schvaluje záměr využití pozemků p.č. 3366/50 a 3366/2 jako
veřejné komunikace.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2
Usnesení č. Z12/20-9 bylo schváleno.
10. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1209/1 a 1209/3 v k.ú. Šardice
Obec by neměla v žádném případě prodávat pozemky veřejného prostranství zejména z důvodu nutnosti
uložení inženýrských sítí. Dalším důvodem je stanovisko orgánu územního plánování, který vydává negativní
stanovisko k oddělení pozemků veřejného prostranství a k prodeji takových pozemků. Co se týká vybudování
garážového stání, není jasné, jaká je představa o formě. Pokud se jedná o zadláždění a stání, je možné toto
řešit nějakou formou, protože i mnozí další občané mají zadlážděny pozemky před své domy za účelem stání
automobilu. Pokud by se jednalo o garáž jako stavbu jedná se o zcela nevhodné řešení, a to i dle výše
uvedeného a protože jsou pozemky územním plánem určené jako veřejné prostranství , odbor územního
plánování nevydá souhlas s takovou stavbou, žadatelé manželé ***.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice neschvaluje prodej částí pozemků p.č. 1209/1 a 1209/3 v k.ú. Šardice. Jedná
se o veřejné prostranství.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z12/20-10 bylo schváleno.
11. Žádost o prodej pozemku p.č. 7049 v k.ú. Šardice
Jedná se o pozemek zahrady za domem žadatele ***. Pozemky zahrad v uvedené lokalitě se již řešily několikrát
a tenkrát zájemci o pozemky jejich koupi odmítli s ohledem na návrh ceny. Na pozemku je záchytný kanál pro
svod dešťových vod. Návrh na zřízení věcného břemene nebyl možný. Záležitost několikrát řešila stavební
komise.
Diskuse ke stanovení výše ceny podobných pozemků, připomínka k tomu, že pozemek je již ve skutečnosti
pozemek stavební s ohledem na umístění drobných staveb, nutnosti ponechání a udržování záchytného kanálu
k odvodu dešťových vod.
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Šardice č. 12 – 23. 9. 2020
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 7049 v k.ú. Šardice.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z12/20-11 bylo schváleno.
12. Žádost o koupi pozemku p.č. 5144 v k.ú. Šardice a nabídka prodeje p.č. 472 v k.ú. Šardice
Předložena žádost na koupi pozemku p.č. 5144 a prodej pozemku p.č. 472, vše v k.ú. Šardice. Koupě pozemku
p.č. 472 byla již řešena a v r. 2016 byla schválena koupě pozemku. Žadatel ovšem do dnešního dne smlouvu
nepodepsal. Koupě tohoto pozemku by byla s ohledem na řešení dotčené lokality vhodná.
Diskuse k možnosti převodu pozemku p.č. 5144 a jeho užívání mysliveckým sdružením.
***.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí a ukládá oslovit stávajícího nájemce pozemku p.č. 5144 v k.ú.
Šardice MS Hubert Šardice se žádostí o vyjádření k žádosti o prodej.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z12/20-12 bylo schváleno.
13. Možnost řešení pozemku p.č. 452 v k.ú. Šardice
Zastupitelstvu se předkládá informace o pozemku p.č. 452 v k.ú. Šardice. Pozemek je dlouhodobě neudržovaný
a obec zaslala k výzvu majitelům k zajištění údržby. Dotčený pozemek je ve vlastnictví 7 spoluvlastníků dle
přiložené informace z katastru nemovitostí. Je to složitá situace i složitá historie. Pozemek byl řešen již v 90tých letech, ovšem s ohledem na nereálné představy některých spoluvlastníků a s ohledem na ustanovení tehdy
platného občanského zákoníku, kdy spoluvlastníci měli vůči sobě předkupní právo. V současné době platí od 1.
7. 2020 předkupní právo spoluvlastníků pouze šest měsíců ode dne nabytí, ale v tomto případě, protože
spoluvlastníci jej vlastní již déle, tak předkupní právo již uplynulo. Většina ze spoluvlastníků ovšem ani neví co
vlastní a vzájemně se dnes ani někteří neznají. Jedna ze spoluvlastnic nyní nabízí obci darování svého
spoluvlastnického podílu. Jeden ze spoluvlastníků zase vybízí obec ke koupi jeho spoluvlastnického podílu,
přičemž požaduje vyznačení jeho spoluvlastnického podílu v mapě a chce obci svůj díl prodat za tržní cenu.
Jeho představa je ovšem nereálná, protože – dle občanského zákoníku se spoluvlastníci považují za jedinou
osobu a každý spoluvlastník má právo k celé věci. Toto je omezeno jenom stejným právem každého dalšího
spoluvlastníka. Dva se ozvali telefonicky, ale vůbec neví, o co se jedná. Na jednom spoluvlastnickém podílu je
vyznačena exekuce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí informace o řešení majetkových vztahů k pozemku p.č. 452 v
k.ú. Šardice.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1
Usnesení č. Z12/20-13 bylo schváleno.
14. Darovací smlouva Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, \veveří, 602 00 Brno
Na základě smlouvy o smlouvě budoucí, kterou obec schválila darování pozemků kolem potoka Povodí Moravy,
předložilo Povodí Moravy geometrický plán s oddělením částí pozemků, které mají sloužit k obsluze potoka a
návrh darovací smlouvy. Záměr darování pozemků byl zveřejněn.
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Šardice č. 12 – 23. 9. 2020
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje darování pozemků
• p. č. 1888/10, vodní plocha, o výměře 460 m2 v katastrálním území Šardice, • p. č. 1888/9, vodní plocha,
o výměře 237 m2 v katastrálním území Šardice,
• p. č. 1888/20, vodní plocha, o výměře 219 m2 v katastrálním území Šardice,
• p. č. 1888/7, vodní plocha, o výměře 530 m2 v katastrálním území Šardice,
• p. č. 1888/18, vodní plocha, o výměře 322 m2 v katastrálním území Šardice,
• p. č. 1888/6, vodní plocha, o výměře 178 m2 v katastrálním území Šardice,
• p. č. 1156/2, zahrada, o výměře 7 m2 v katastrálním území Šardice,
• p. č. 1889/1, vodní plocha, o výměře 2386 m2
v katastrálním území Šardice, dle GP č. 1773-1013/2017, zhotoveným ZK-Brno s.r.o., Marie Hübnerové 58,
62100 Brno, ověřeným úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Lenkou Hybáškovou dne 26. 4.
2018 a pozemky:
• p. č. 1889/3, vodní plocha, o výměře 19 m2 v katastrálním území Šardice,
• p. č. 7837/4, vodní plocha, o výměře 16 m2 v katastrálním území Šardice,
• p. č. 7837/5, vodní plocha, o výměře 55 m2 v katastrálním území Šardice Povodí Moravy, s.p., sídlo:
Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno IČ: 70890013 DIČ: CZ70890013, zastoupeno ***, ředitelem závodu,
dle pověření a uzavření darovací smlouvy. Jako vlastník bude zapsaný: Česká republika, právo hospodařit s
majetkem státu Povodí Moravy, s.p.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z12/20-14 bylo schváleno.
15. Smlouva o zřízení věcného břemene, č. HO-014330061946/001, přík.kNN, Buštík
Jedná se o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., za účelem umístění stavby „Šardice,u
hřiště,příp.kNN,Buštík“, na pozemcích p.č. 1665/7 a 1665/8 v k.ú. Šardice, za jednorázovou úhradu ve výši
1000,- Kč. Jedná se o přípojku k novostavbě Penzionu Buštík u hřiště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje schvaluje smlouvu č. HO-014330061946/001 s firmou E.ON
Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, o zřízení věcného břemene
na pozemcích p.č. 1665/7 a 1665/8 v k.ú. Šardice, za účelem umístění distribuční soustavy – venkovní
kabel NN, s názvem „Šardice,U hřiště,příp. kNN,Buštík“ za účelem jejího provozování s právem zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku, a věcné břemeno zahrnuje též právo
provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti, včetně jejího odstranění, dle GP 1850-20575/2020 ze dne 3. 8. 2020, za jednorázovou náhradu
v celkové výši 1000,- Kč.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z12/20-15 bylo schváleno.
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16. Smlouva o zřízení věcného břemene, č. 9900086503_2/VB, STL plynovodní přípojka
Jedná se o zřízení věcného břemene pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem za účelem
umístění stavby „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům č. 848 v k.ú. Šardice“, na pozemku p.č. 6852 v k.ú.
Šardice. Návrh na jednorázovou úhradu ve výši 1000,--Kč
Jedná se o přípojku k novostavbě RD manželů ***.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje schvaluje smlouvu č. 9900086503_2 s firmou GasNet, s.r.o., Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem IČ27295567, o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 6852 v k.ú.
Šardice, za účelem umístění plynárenského zařízení „STL plynovodní přípojka ro rodinný dům č. 848 v obci
Šardice“ za účelem práva zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení a práva
vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení dle GP 1844-345/2020 ze dne 15. 7. 2020, za
jednorázovou náhradu v celkové výši 1000,--Kč.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z12/20-16 bylo schváleno.
17. Veřejnoprávní smlouva - TJ Baník Šardice
Na základě usnesení zastupitelstva obce z minulého jednání byla TJ Baník Šardice předložena výzva ke snížení
poměrného příspěvku za dva měsíce. TJ Baník nyní předložil žádost o přehodnocení záměru krácení příspěvku
z důvodu nutnosti celoroční údržby areálu a z důvodu snížení jejich příjmů z akcí, které se nekonaly z
důvodu koronaviru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí žádost TJ Baník ze dne 27. 8. 2020 a souhlasí s vyplacením
příspěvku v původně stanovené výši dle schválené a platné veřejnoprávní smlouvy č. 16/2020.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2
Usnesení č. Z12/20-17 bylo schváleno.
18. DSO ČOV Mistřín
Poskytnutí informace o dalším eventuálním vývoji předávání majetku mezi DSO ČOV Mistřín a VaK Hodonín.
Na zbylých 7/12 , které zůstalo ve vlastnictví DSO, hledáme možnosti, jak majetek převést správci ČOV. VaK
Hodonín potřebuje opravovat a modernizovat zařízení ČOV, ale musí mít majetek ve svém vlastnictví. DSO
nechce majetek prodat ani darovat, ve hře je převod na akcie. Otázkou zůstává, zda se i při převodu na akcie
bude muset odvádět finančnímu úřadu daň.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí záznam z jednání zástupců DSO ČOV Svatobořice - Mistřín a
vedení Vak Hodonín, a.s. ze dne 5. 6. 2020 a informace o předávání zbývajícího majetku mezi DSO ČOV
Mistřín a Vak a.s. Hodonín. ZO souhlasí s oslovením AK, která předloží návrhy řešení převodu majetku, ZO
upřednostňuje převod majetku na akcie. ZO ukládá pozvat na jednání zastupitelstva vedení Vak. a.s.
Hodonín.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z12/20-18 bylo schváleno.
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19. Návrh na změnu ÚP
Zastupitelstvu obce se předkládá aktualizovaný seznam žádostí o změnu územního plánu a návrh Zprávy o
uplatňování Územního plánu Šardice. Máme k tomu několik poznámek, pokud příp. někdo předloží ještě další,
tak tuto prokonzultujeme příští týden s pracovnicí odboru územního plánování Kyjov a po jejím dopracování
bude předložena zastupitelstvu ke schválení konečná zpráva. Již nyní je zřejmé, že vzhledem k požadavku
změny koncepce některých ploch a souhrnu požadavků vyplývá potřeba pořídit nový územní plán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí další předložené požadavky na změny územního
plánu, návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Šardice a schvaluje pořízení nového územního plánu.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z12/20-19 bylo schváleno.
20. Územní studie BI 12 - Kostelisko
Ke dni 1.9.2020 byla schválena nová územní studie na plochu pro výstavbu BI 12 - Kostelisko. Zároveň byla
schválená studie zapsána do evidence územně plánovací činnosti městského úřadu Kyjov. Na stránkách města
Kyjova může kdokoliv do schválené studie nahlédnout.
Na dotčenou plochu se v současné době zpracovává projekt sítí a zahájení řízení o povolení stavby sítí. V
dotčené lokalitě jsou ještě 3 soukromé pozemky ve vlastnictví 2 občanů obce. Tyto pozemky bude nutné s nimi
vypořádat. Oba chtějí výměnou 2 stavební pozemky v dotčené lokalitě.
Nyní je možné zpracovat pro dělení pozemků geometrický plán pro rozdělení na stavební pozemky a pozemky
ostatních ploch veřejného prostranství. Po zpracování geometrického plánu bude řešený případný souhlas
stavebního úřadu. Teprve poté může dojít k nějakým majetkoprávním krokům na dotčené ploše.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí informace o schválení nové územní studie Šardice, plocha
pro bydlení BI 12 Kostelisko - úprava I. etapy a ukládá zadat zpracování geometrického plánu na dělení
dotčené plochy. Dále ukládá vejít v jednání s majiteli pozemků ve věci řešení majetkoprávního vztahu k
jejich pozemkům, výsledek jednání předložit na jednání ZO.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z12/20-20 bylo schváleno.
21. Hospodaření k 31. 8. 2020
Komentář účetní obce. Srovnání daňových příjmů obce. Okomentování akcí a finanční přehledy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí hospodaření obce Šardice k 31. 8. 2020, příjmy 33 468 447,Kč, výdaje 37 076 636,-Kč, schvaluje probíhající i plánované investice 2020, 2021 a 2022 dle přílohy.
Jednotlivými investicemi a investičními záměry se bude ZO zabývat na svém dalším jednání při přípravě a
schvalování rozpočtu na rok 2021.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z12/20-21 bylo schváleno.
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22. Rozpočtové opatření
Předloženo rozpočtové opatření č. 3/2020 a 4/2020 schválené radou obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020 a 4/2020.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z12/20-22a bylo schváleno.
Účetní obce předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 5/2020 - komentář p. Mitrengová
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 dle přílohy.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z12/20-22b bylo schváleno.
23. Inventarizace majetku 2020
Komentář účetní obce p. Mitrengové k připravované inventarizaci majetku za r. 2020
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí informace o přípravě inventarizace majetku obce Šardice,
zřízených PO a organizačních složek k 31. 12. 2020.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z12/20-23 bylo schváleno.
24. Odpadové hospodářství obce Šardice
Starostka informovala o jednání ve věci sběru odpadů na EKOR Kyjov a z valné hromady DSO Severovýchod.
P. Mitrengová - přehled o svozu a uložení odpadů a ceně za svoz v letošním roce a návrh nové ceny na rok
2021.
Ing. Nešporová - komentář k výpočtu podkladů pro stanovení výše místního poplatku za odpad pro obecně
závaznou vyhlášku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí informace ve věci odpadového hospodářství, informace VH
DSO Severovýchod o navýšení poplatku za vývoz popelnic od roku 2021.
Původní cena za svoz nádoby 13,80 Kč vč. DPH, cena za svoz na obyvatele 162,-Kč bez DPH (186,30 Kč vč.
DPH). Navýšení od 1. 1. 2021. Cena za svoz na obyvatele 250,-Kč bez DPH (287,50 Kč vč. DPH).
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z12/20-24 bylo schváleno.
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25. Šardický hody
V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v České republice a v našem regionu, rozhodla rada obce na
svém jednání č. 43 po zvážení všech okolností nepořádat letošní Šardický hody.
Důvodem k tomuto nelehkému rozhodnutí byla skutečnost, že jsou očekávána další přísnější plošná opatření,
která by nebylo možné dodržet při hrozbě velkého rizika rozšíření nákazy onemocněním COVID -19 (k
dnešnímu dni platí omezení pro venkovní akce 100 osob).
Proto v zájmu ochrany a zajištění bezpečnosti obyvatel naší obce nebude a nedoporučuje rada obce hodové
hromadné akce pořádat. Nikdo z nás si nepřeje, abychom se ocitli celá obec v nucené karanténě!
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí a potvrzuje rozhodnutí rady obce o zrušení letošních hodů z
důvodu nařízených opatření v souvislosti se zabráněním šíření nemoci COVID 19.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z12/20-25 bylo schváleno.
26. Schválení podání žádosti o dotaci MAS 10 výzva na projekt „ZŠ TGM Šardice - rozvoj odborného
vzdělávání“
Žadatel Obec Šardice, projekt „ZŠ TGM Šardice - rozvoj odborného vzdělávání“, financování ex post ve
výši 5% z rozpočtu obce na rok 2021 (spolufinancování Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 % , Státní
rozpočet - 0 %, Obec 5%)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice projednává a schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „ZŠ TGM
Šardice - rozvoj odborného vzdělávání“, financování ex post ve výši 5% z rozpočtu obce na rok 2021.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1
Usnesení č. Z12/20-26 bylo schváleno.
27. Informace o možnosti podat žádost o dotaci v rámci INTERREG ČR - Rakousko - Malé projekty
Je připravena ke schválení smlouva o spolupráci ČR - Rakousko a podání žádosti o dotaci v rámci projektu
INTERREG ČR- Rakousko, projekt "Spolupráce při adaptaci na klimatickou změnu v Šardicích a Dolním
Rakousku". Účastníci - ZŠ TGM Šardice, Obec Šardice a Pro přírodu a myslivost.
Rakouská obec na včerejším jednání s ohledem na epidemiologickou situaci neschválila účast, proto žádost o
dotaci nelze podat, další možnost je v lednu 2021, pokud se podaří sehnat rakouského partnera.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí informaci o odstoupení rakouského partnera, souhlasí s
podání žádosti o dotaci po vyhlášení v roce 2021 a schvaluje přípravné práce na projektu.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z12/20-27 bylo schváleno.
28. Koupě pozemků p.č. 7108,7109 a 7110 - oslovení vlastníků
Starostka informovala o možnosti odkoupení pozemků p.č. 7108, 7109, 7110 v k.ú. Šardice - u hřbitova.

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Šardice č. 12 – 23. 9. 2020
Vytvořeno v aplikaci UZOb.

strana 10 / 11

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí informace o možném odkoupení pozemků p. č. 7108 a 7109
v k.ú. Šardice o jejich odprodeji obci a ukládá vejít v jednání s majiteli pozemků p.č. 7108 a 7109 a také
vlastníka pozemku p.č. 7110, aby sdělili požadovanou kupní cenu . Výsledek jednání předložit na další
jednání ZO.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z12/20-28 bylo schváleno.
29. Volby 2020 do krajských zastupitelstev
P. Sadílková - informace o konání voleb a o epidemiologických opatření. Informace o možnosti hlasování
občanů v karanténě a nakažených COVID v tzv. drive in centru v Hodoníně. Lidé, kteří nemohou toto využít,
mohou požádat krajský úřad o možnost volby prostřednictvím specializované volební komise u nich doma.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice bere na vědomí Informace o konání voleb ve dnech 2. a 3. 10. 2020, volební
místnosti Hala U Orla a o epidemiologických opatřeních plynoucích z platných nařízení MV ČR.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z12/20-29 bylo schváleno.
30. Diskuze
Diskuze:
Galiová Informace o COVID na obecním úřadě ve Svatobořicích.
Galiová Připomínka k předložení záležitosti schválení členů školské rady za obec na další jednání ZO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šardice schvaluje na další jednání ZO připravit volbu členů školské rady za
zřizovatele.
Výsledek hlasování: (tajné)
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. Z12/20-30 bylo schváleno.
31. Závěr
Jednání ZO bylo ukončeno 20,15 hodin.

Ověřovatelé: Petr Cápek, Mgr. Antonín Veselka ............................................................
............................................................
Starostka

Blažena Galiová

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

Datum vyhotovení:
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