ZÁ PI S
o průběhu zasedání zastupitelstva č. 1/2014
konaného dne 8.12.2014 v Šatově
Starosta (předsedající) zahájil 1. zasedání Zastupitelstva Městyse Šatov
v 17,00 hod. a všechny přivítal.
Bod č. 1
Zahájení
Předsedající konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněná na úřední desce Městyse
Šatov a na internetových stránkách, a to nejméně sedm dní před konáním zasedání a dále
konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva a že zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné
(viz prezenční listina).
Omluveni: 0
Předsedající konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je uložen k nahlédnutí
v zasedací místnosti.
Předsedající seznámil přítomné s programem zasedání zastupitelstva Městyse Šatov.

Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM
4. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace od JMK Brno pro SDH
5. Rozpočtové opatření č 10 a 11
6. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2015
7. Rozpočtový výhled
8. Schválení dodatku č.2 ke Zřizovací listině
9. Schválení přijetí daru pro ZŠ
10. Předložení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na
období 2015-2019
11. Projednání ceny pozemku p.č. 1186
12. Záměr na prodej pozemku
13. Prodej pozemků
14. Záměr na pronájem pozemku
15. Zplnomocnění starosty a místostarosty k zastupování v MAS Znojemské
vinařství a.s.
16. Zplnomocnění starosty a místostarosty k zastupování ve Sazku Znojemské
vinařství obcí Daníž
17. Zplnomocnění starosty a místostarosty k zastupování ve Sazku obcí Daníž vodovody
18. Zplnomocnění starosty a místostarosty k zastupování ve Sazku Vodovody a
kanalizace Znojemsko
19. Zplnomocnění starosty a místostarosty k zastupování při jednání s
Pozemkovým fondem ČR
20. Zplnomocnění starosty a místostarosty k zastupování při jednání s Katastrálním
úřadem Znojmo
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21. Na vědomí – Plán inventur na rok 2014
22. Různé
23. Diskuse
24. Závěr
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje navržený program jednání zastupitelstva Městyse Šatov č.
1/2014.
Hlasování
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se 0
Bod č. 2
Volba ověřovatelů
Předsedající vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu č.1/2014 zasedání
zastupitelstva Městyse Šatov. Navrženi byli MUDr. Karel Hulán a p. Zdeněk Branč, kteří vyslovili s
návrhem souhlas. Jako zapisovatelka byla navržena p. Marie Peterková.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje za ověřovatele zápisu 1. zasedání zastupitelstva Městyse
Šatov MUDr. Karla Hulána a p. Zdeňka Branče a za zapisovatelku p. Marii Peterkovou.
Hlasování
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se 0
Bod č. 3
Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva
Kontrolu zápisu z ustavujícího zasedání Městys Šatov ze dne 18.11.2014 provedli p. Zdeněk Branč
a p. Anna Sovová. Předsedající položil zastupitelům otázku, zda se seznámili se zápisem z minulého
zastupitelstva Městyse Šatov a zda nemají k tomuto zápisu připomínky.
Připomínky: nebyly vzneseny
Bod č. 4
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace od JMK Brno pro SDH, smlouva č. 027946/14/OKH
Předsedající seznámil přítomné na jaké účely lze tuto dotaci použít – výdaje zabezpečení
akceschopnosti JSDH městyse na rok 2014.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje přijetí dotace od JHM Kraje ve výši 17.080,- Kč ve
prospěch JSDH Šatov, smlouva č. 027946/14/OKH, předmětem smlouvy je poskytnutí účelové
neinvestiční finanční dotace ,,Výdaje na zabezpečení akcechopnosti JSDH obce na rok 2014“.
Hlasování
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Bod č. 5
Rozpočtové opatření č. 10 a 11
Účetní paní Miluše Tatárová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 10 a 11.
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Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje rozpočtové opatření č.10 a 11.
Hlasování
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se

0

Bod č. 6
Schválení rozpočtového provizoria na rok 2015
Účetní paní Tatárová seznámila zastupitele s pravidly rozpočtového provizoria na rok 2015.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje pravidla rozpočtového provizoria od 1.1.2015 do okamžiku
schválení rozpočtu Městyse Šatov na rok 2015. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době
rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu městyse po jeho schválení.
Hlasování
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Bod č. 7
Rozpočtový výhled
Účetní paní Tatárová seznámila zastupitele s rozpočtovým výhledem na roky 2015 – 2024.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015 – 2024.
Hlasování
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Bod č. 8
Schválení dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková
organizace
Zřizovací listina se rozšiřuje v odstavci VII.
Doplňková činnost v bodě: 7.1.
Příspěvkové organizaci je zřizovatelem povolena následující doplňková činnost, která navazuje na
hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace:
- PRONÁJEM
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní škola, Šatov,
okres Znojmo, příspěvková organizace
Zřizovací listina se rozšiřuje v odstavci VII.
Doplňková činnost v bodě: 7.1.
Příspěvkové organizaci je zřizovatelem povolena následující doplňková činnost, která navazuje na
hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace:
- PRONÁJEM
Hlasování
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
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Bod č. 9
Schválení přijetí daru pro ZŠ Šatov
Obec Havraníky poskytla ZŠ Šatov finanční dar ve výši 50.000,- Kč. Tato částka bude převedená na
účet ZŠ Šatov.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje přijetí finančního daru od obce Havraníky ve výši 50.000,Kč pro ZŠ Šatov.
Hlasování
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Bod č.10
Předložení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015 – 2019
Předsedající stručně seznámil zastupitele s obsahem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Znojemska na období 2015 – 2019. Dále uvedl, že pro zájemce o podrobnější informace je celé
znění tohoto dokumentu k dispozici v kanceláři Městyse Šatov.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 9 – na vědomí
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo předložený Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Znojemska na období 2015 – 2019.
Bod č. 11
Projednání ceny pozemku p.č. 1186
Zastupitelstvo městyse Šatov na svém jednání zastupitelstva č. 8/2014 ze dne 16.9.2014 v bodě č.
10 usnesení č. 10 schválilo záměr na prodej pozemku p.č. 1185/1 ostatní plocha, v k.ú. Šatov, o
rozloze 109 m2 za cenu 3 161,- Kč (29,- Kč/m2) a pozemku p.č. 1186 zastavěná plocha a nádvoří, v
k.ú. Šatov, o výměře 123 m2, na kterém stojí kolna za cenu stanovenou odhadcem ve výši 59 810,Kč, obě nemovitosti jako celek. Tento záměr prodeje pozemků byl v souladu s § 39, odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů vyvěšen po zákonem stanovenou dobu.
Jako jediný zájemce se přihlásila paní Renata Wilhelmová, bytem Šatov. Žadatelka požádala
vzhledem k havarijnímu stavu této nemovitosti o přehodnocení ceny. Pan starosta navrhl, aby cena
za kolnu, která stojí na pozemku p.č. 1186 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 123 m2, v k.ú.
Šatov, se snížila z ceny stanovené odhadcem ve výši 59 810,- Kč o 50% tedy na 29 905,- Kč.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje prodej pozemku p.č. 1185/1 ostatní plocha, v k.ú. Šatov, o
rozloze 109 m2 za cenu 3 161,- Kč ( 29,- Kč/m2) a pozemku p.č. 1186 zastavěná plocha a nádvoří, v
k.ú. Šatov, o výměře 123 m2, na kterém stojí kolna za cenu ve výši 29 905,- Kč, obě nemovitosti jako
celek, paní Renatě Wilhelmové, bytem Šatov.
Hlasování
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Bod č. 12
Záměr na prodej pozemku
Paní Kristýna Hlaváčková, bytem Olbramkostel, podala žádost o koupi pozemku p.č. 282, zahrada,
v k. ú. Šatov o výměře 103 m2. Jedná se o pozemek před jejím domem č.p. 251.
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Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 282, zahrada, v k. ú Šatov o
výměře 103 m2. Za cenu 29,- Kč /m2.
Hlasování
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Bod č.13
Prodej pozemků
Předsedající podal návrh, aby zastupitelstvo ustoupilo od prodeje částí pozemků z p.č. 1091/1 a
1093/1 a to z důvodu, že vznikly pochybnosti o záměrech k jejich dalšímu využití. Zároveň navrhl,
že by sám městys tyto pozemky využil v budoucnu na parkovací místa.
Připomínky: pan Rajnoha vyzval pana starosty, aby jim konkrétně vysvětlil důvody zrušení záměru
na prodej, protože s tím každý z kupujících měl výdaje za zaměření pozemků.
Pan starosta tedy navrhl, aby se obálky s nabídkami vrátily kupujícím a dále navrhl odložit tento
bod na příští jednání zastupitelsva.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje odložit tento bod prodej částí pozemků z p.č. 1091/1 a
1093/1 na příští jednání zastupitelsva Městyse Šatov.
Hlasování
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Bod č. 14
Záměr na pronájem pozemku
Pan Pavel Rejta a paní Jana Rejtová, bytem Šatov, podali žádost o pronájem části pozemku z p. č.
284/1 v k.ú. Šatov o výměře 57 m2. Jedná se o pozemek za jejich domem za stodolou ve sklepní
ulici, který částečně slouží i jako vjezd do jejich dvora.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje záměr na pronájem části pozemku z p. č. 284/1 v k.ú. Šatov
o výměře 57 m2 za cenu 0,20 Kč/m2 za rok.
Hlasování
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Bod č. 15
Zplnomocnění starosty a místostarosty k zastupování v MAS Znojemské vinařství a.s.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo Městyse Šatov zplnomocňuje starostu a místostarostu k zastupování v MAS
Znojemské vinařství a.s.
Hlasování
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Bod č. 16
Zplnomocnění starosty a místostarosty k zastupování ve Svazku znojemské vinařství a.s.
Připomínky: nebyly vzneseny
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Usnesení č. 15
Zastupitelstvo Městyse Šatov zplnomocňuje starostu a místostarostu k zastupování ve Svazku
znojemské vinařství a.s.
Hlasování
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Bod č. 17
Zplnomocnění starosty a místostarosty k zastupování ve Svazku obcí Daníž- vodovody
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č.16
Zastupitelstvo Městyse Šatov zplnomocňuje starostu a místostarostu k zastupování ve Svazku
obcí Daníž – vodovody.
Hlasování
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Bod č. 18
Zplnomocnění starosty a místostarosty k zastupování ve Svazku Vodovody a kanalizace
Znojemsko
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo Městyse Šatov zplnomocňuje starostu a místostarostu k zastupování ve Svazku
Vodovody a kanalizace Znojemsko.
Hlasování
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Bod č. 19
Zplnomocnění starosty a místostarosty k zastupování při jednání s Pozemkovým fondem ČR
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 18
Zastupitelstvo Městyse Šatov zplnomocňuje starostu a místostarostu při jednání s Pozemkovým
fondem ČR.
Hlasování
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Bod č. 20
Zplnomocnění starosty a místostarosty k zastupování při jednání s Katastrálním úřadem
Znojmo
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 19
Zastupitelstvo Městyse Šatov zplnomocňuje starostu a místostarostu k zastupování při jednání s
Katastrálním úřadem Znojmo.
Hlasování
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Bod č. 21
Na vědomí – Plán inventur na rok 2014
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Paní účetní Miluše Tatárová seznámila přítomné s plánem inventur na rok 2014.
Připomínky: nebyly vzneseny
Zastupitelstvo Městyse Šatov bere na vědomí plán inventur na rok 2014.
Bod č. 22
Různé
Volba předsedy Školské rady ZŠ Šatov
Předsedající navrhl na předsedu Školské rady ZŠ Šatov MUDr. Karla Hulána.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 20
Zastupitelstvo Městyse Šatov volí předsedy Školské rady ZŠ Šatov MUDr. Karla Hulána.
Hlasování
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
1
Volba člena Školské rady ZŠ Šatov
Předsedající navrhl na člena Školské rady ZŠ Šatov pana Milana Chloupka.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 21
Zastupitelstvo Městyse Šatov volí člena Školské rady ZŠ Šatov pana Milana Chloupka.
Hlasování
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Vyřazení majetku ZŠ
Paní ředitelka ZŠ Šatov podala žádost o schválení vyřazení majetku z evidence dle přiloženého
soupisu v celkové částce 25.326,- Kč k 31.12.2014.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 22
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje vyřazení majetku ZŠ Šatov z evidence dle přiloženého
soupisu v celkové částce 25.326,- Kč k 31.12.2014.
Hlasování
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Pronájem Městyse Šatov části pozemku z p.č. 1082/1
Předsedající podal návrh na pronájem části pozemku z p.č. 1082/1, orná půda v k.ú. Šatov, o rozloze
420 m2 od Státního pozemkového úřadu. Jedná se o přístupovou komunikaci na sídlišti k bytovce
č.p. 450.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 23
Zastupitelstvo Městyse Šatov souhlasí se záměrem pronajmout si část pozemku z p.č. 1082/1, orná
půda v k.ú. Šatov, o rozloze 420 m2 od Státního pozemkového úřadu.
Hlasování
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
Paní Anna Sovová pozvala všechny přítomné na posezení s knihou v místní knihovně v DCHB a to
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v pondělí 15.12.2014 v 16.00 hodin.
Dále oznámila, že do konce roku vyjde Šatovský zpravodaj II. 2014.
Paní Sovová by ráda vrátila sošku znojemského Rolanda, jehož originál pochází ze Šatovského
pranýře zpět do Šatova. Jednalo by se o jeho kopii, ale musí se požádat Jihomoravské muzeum o
souhlas. Sochaře, který by se této akce ujal zná a ráda by to s ním domluvila.
Pan starosta odpověděl, že je to otázka rozpočtu a záleží na jakou částku by to sochař vyčíslil.
Mgr. Květoslava Pykalová řekla, že jsou na historii vypsány granty.
Bod č. 23
Diskuse
Pan František Vlach jen všem připomněl, že SDH stále vybírá nepotřebnou elektroniku a nebo
odpad mohou občané vozit k domu č.p. 153 (u zbrojnice).
Pan Zdeněk Branč se zeptal, jak pokračuje oprava silnice na sídlíšti.
Pan starosta odpověděl, že bohužel počasí nám nepřeje. Letos se vybuduje u domu č.p. 324
parkoviště a na sídlíšti se asfaltuje část silnice (kolem bytovek), vybudují se obrubníky a hlavní
silnice od křižovatky u hřiště dolů k potoku se bude asfaltovat až na jaře. Spojovací silnice mezi
hlavní ulicí a sklepní u domu č.p. 35 se bude také asfaltovat až na jaře.
Paní Anna Sovová se zeptala na osvětlení na křižovatce u hřiště, zda se bude opravovat, protože je
tam opravdu tma.
Pan starosta odpověděl, že se bude dávat elektrika do země a tak by nemělo smysl investovat do
nového světla.
Bod č. 24
Závěr
Předsedající ukončil projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva Městyse Šatov
v 17.58 hodin.
V Šatově dne 8.12.2014
Zapisovatel: Marie Peterková

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

Starosta: Petr Javůrek

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

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Karel Hulán …......................................................
Zdeněk Branč

…..…...............................................

Razítko městyse:
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