ZÁPIS
o průběhu zasedání zastupitelstva č. 10/2017
konaného dne 18.12. 2017 v Šatově
Starosta (předsedající) zahájil 10. 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 6 členů zastupitelstva, a že zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
(viz prezenční listina).
Omluvení: pí. Michaela Berková, Mgr. Květoslava Pykalová, p. Petr Schmuttermeier
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. Rozpočtové opatření č.9 a 10
5. Schválení rozpočtu Městyse Šatov na roky 2018
6. Schválení odměn zastupitelů
7. Schválení Rozpočtu sociálního fondu na rok 2018
8. Prodej pozemku
9. Záměr na prodej pozemku
10. Vyřazení majetku z DDHM MŠ Šatov
11. Schválení žádosti o přijetí hmotného daru
12. Projednání žádosti o provedení oprav
13. Různé
14. Diskuse
15. Závěr
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje navržený program jednání zastupitelstva Městyse Šatov
č. 10/2017 ze dne 18.12.2017
Hlasování

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 2
Volba ověřovatelů
Předsedající vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu č. 10/2017 zasedání
zastupitelstva Městyse Šatov. Navrženi byli p. Zdeněk Branč a p. Milan Chloupek, kteří vyslovili s
návrhem souhlas. Jako zapisovatelka byla navržena Bc. Dagmar Stojanová.
Připomínky: nebyly vzneseny
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Usnesení č. 2
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje za ověřovatele zápisu č. 10/2017 zasedání zastupitelstva
Městyse Šatov p. Zdeňka Branče a p. Milana Chloupka, za zapisovatelku schvaluje Bc. Dagmar
Stojanovou
Hlasování

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 3
Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva
Kontrolu zápisu z jednání ZM č. 9/2017 ze dne 13.11.2017 provedli p. František Vlach a MUDr.
Karel Hulán. Předsedající položil zastupitelům otázku, zda se seznámili se zápisem z minulého
zasedání zastupitelstva Městyse Šatov a zda nemají k tomuto zápisu připomínky.
Připomínky: nebyly vzneseny
Bod č. 4
Rozpočtové opatření č. 9 a č. 10
Paní účetní seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 9 a č. 10.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje rozpočtové opatření č. 9 a č. 10
Hlasování

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 5
Schválení rozpočtu Městyse Šatov
Paní účetní seznámila přítomné s rozpočtem Městyse Šatov na rok 2018. Uvedla, že návrh rozpočtu
byl projednán ve finančním výboru a navržen k vyvěšení na úřední desce. Ve lhůtě stanovené pro
zveřejnění návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky od občanů.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a bez připomínek schvaluje:
Rozpočet Městyse Šatov na rok 2018 jako schodkový a to
PŘÍJMY na závazné ukazatele POLOŽKY ve výši
19 154 300,- Kč
FINANCOVÁNÍ na závazné ukazatele POLOŽKY výsledek
+ 621 000,- Kč
VÝDAJE na závazné ukazatele PARAGRAFY ve výši
19 775 300,- Kč
K uhrazení schodku v rozpočtu budou použity finanční prostředky z minulých let, které byly zahrnuty
do financování rozpočtu na rok 2018
Hlasování

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 6
Schválení odměn zastupitelů
Paní účetní seznámila zastupitele s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. O výši odměn členů
zastupitelstva.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje dle NV č. 318/2017 Sb., řádné odměny za měsíc
neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce s účinností od 1.1.2018 v následujících
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částkách:
Za výkon funkce místostarosty: 23.000,- Kč
Za výkon funkce předsedy výboru: pí. Anna Sovová 3.068,- Kč, MUDr. Karel Hulán 2.462,- Kč,
p. Zdeněk Branč 2.462,- Kč
Za výkon funkce člena výboru: 2.206,- Kč
Za výkon funkce člena zastupitelstva: 1.000,- Kč
Hlasování

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 7
Schválení rozpočtu sociálního fondu na rok 2018
Předsedající seznámil zastupitelé s rozpočtem sociálního fondu na rok 2018.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2018
Hlasování

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 8
Prodej pozemku
Předsedající konstatoval, že záměr prodeje části pozemku z p.č. 920/1 v k.ú. Šatov ostatní
komunikace, rozděleného geometrickým plánem č. 1184-235/2017 ze dne 21.9.2017, nově vzniklý
pozemek p.č. 920/14 o výměře 9 m 2., za cenu 40,-. Kč/m², cena je stanovena v souladu s cenou v
daném místě a čase obvyklém, 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 přihlásili
manželé Rajnohovi.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje prodej části pozemku z p.č. 920/1 v k.ú. Šatov ostatní
komunikace, rozděleného geometrickým plánem č. 1184-235/2017 ze dne 21.9.2017, nově vzniklý
pozemek p.č. 920/14 o výměře 9 m2., za cenu 40,- Kč/m2 manželům Rajnohovým. Cena je v daném
místě a čase obvyklá.
Hlasování

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Předsedající konstatoval, že záměr prodeje části pozemku z p.č. 541/1 v k.ú. Šatov ostatní
komunikace, rozděleného geometrickým plánem č. 1183-81/2017 ze dne 20.9.2017, nově vzniklý
pozemek p.č. 541/14 o výměře 84 m2, za cenu 40,- Kč/m², cena je stanovena v souladu s cenou v
daném místě a čase obvyklém, 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 přihlásil
pan Lorenc.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje prodej části pozemku z p.č. 541/1 v k.ú. Šatov ostatní
komunikace, rozděleného geometrickým plánem č. 1183-81/2017 ze dne 20.9.2017, nově vzniklý
pozemek p.č. 541/14 o výměře 84 m2, za cenu 40,- Kč/m², panu Lorencovi. Cena je v daném místě a
čase obvyklá.
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Hlasování

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Předsedající konstatoval, že záměr prodeje pozemků p.č. 69/1 – 519 m 2 ostatní plocha (jiná plocha),
p.č. 2664 – 3637 m2 ostatní komunikace, p.č. 2689 – 31 m2 zastavěná plocha a nádvoří, 2701 – 14 m2
zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 2732/1 – 1658 m 2 ostatní komunikace, p.č. 2733 – 266 m 2 ostatní
plocha (manipulační plocha), p.č. 2740 – 516 m2 ostatní plocha (manipulační plocha), p.č. 2749 – 41
m2 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 2750 – 69 m 2 ostatní komunikace, p.č. 2757 – 239 m 2 ostatní
komunikace, p.č. 2779 – 74 m2 ostatní komunikace, p.č. 2781 – 104 m2 ostatní komunikace, p.č.
2796 – 608 m2 ostatní plocha (manipulační plocha), p.č. 2797 – 1430 m 2 ostatní plocha (manipulační
plocha), p.č. 2798 – 14 m2 ostatní plocha (manipulační plocha), p.č. 2799 – 7 m2 zastavěná plocha a
nádvoří, p.č. 2807 – 37 m2 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 2808 – 2506 m 2 ostatní komunikace, p.č.
2809 – 3519 m2 ostatní komunikace, p.č. 2810 – 9 m 2 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 72/1 – 6703
m2 ostatní plocha (manipulační plocha) jako celek za cenu 2 286 260,- Kč, cena je stanovena na
základě znaleckého posudku, 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 přihlásilo
Zemědělské družstvo Šatov.
Připomínky: pí. Anna Sovová měli bychom zvážit, zda to prodat, musíme ukládat někam materiál,
např. posyp na silnice.
Starosta – městys má určitý materiál v družstvu uložen, posyp na silnice musí být pod střechou a za
uložení platíme družstvu řádně nájem.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje prodej pozemku p.č. 69/1 – 519 m 2 ostatní plocha (jiná
plocha), p.č. 2664 – 3637 m2 ostatní komunikace, p.č. 2689 – 31 m2 zastavěná plocha a nádvoří,
2701 – 14 m2 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 2732/1 – 1658 m2 ostatní komunikace, p.č. 2733 – 266
m2 ostatní plocha (manipulační plocha), p.č. 2740 – 516 m2 ostatní plocha (manipulační plocha),
p.č. 2749 – 41 m2 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 2750 – 69 m2 ostatní komunikace, p.č. 2757 – 239
m2 ostatní komunikace, p.č. 2779 – 74 m 2 ostatní komunikace, p.č. 2781 – 104 m 2 ostatní
komunikace, p.č. 2796 – 608 m2 ostatní plocha (manipulační plocha), p.č. 2797 – 1430 m2 ostatní
plocha (manipulační plocha), p.č. 2798 – 14 m 2 ostatní plocha (manipulační plocha), p.č. 2799 – 7
m2 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 2807 – 37 m 2 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 2808 – 2506 m 2
ostatní komunikace, p.č. 2809 – 3519 m2 ostatní komunikace, p.č. 2810 – 9 m2 zastavěná plocha a
nádvoří, p.č. 72/1 – 6703 m2 ostatní plocha (manipulační plocha) jako celek za cenu 2 286 260,- Kč,
stanovenou na základě znaleckého posudku Zemědělskému družstvu Šatov.
Pozemky p.č. 2689 – 31 m2 zastavěná plocha a nádvoří, 2701 – 14 m2 zastavěná plocha a nádvoří,
p.č. 2749 – 41 m2 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 2799 – 7 m2 zastavěná plocha a nádvoří, p.č.
2807 – 37 m2 zastavěná plocha a nádvoří, 2810 – 9 m2 zastavěná plocha a nádvoří, budou navýšeny
o platnou sazbu DPH.
Hlasování

Pro

5

Proti

1

Zdrželi se

0

Bod č. 9
Záměr na prodej pozemku
Paní Kollman podala žádost o koupi části pozemku z p.č. 284/1 v k.ú. Šatov ostatní komunikace,
rozděleného geometrickým plánem č. 1176-120/2017 ze dne 13.10.2017 nově vzniklý pozemek p.č.
284/64 o výměře 54 m². Jedná se o pozemek před jejím domem.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje záměr prodeje části pozemku z p.č. 284/1 v k.ú. Šatov ostatní
komunikace rozděleného geometrickým plánem č. 1176-120/2017 ze dne 13.10.2017 nově vzniklý
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pozemek p.č. 284/64 o výměře 54 m², za cenu 40,- Kč/m². Cena je v daném čase a místě obvyklá.
Hlasování

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Pan Hamza podal žádost o koupi pozemku p.č. 4011 o výměře 1632 m² v k.ú. Šatov. Jedná se o
ostatní komunikaci mezi jeho pozemky, které jsou v současné době zorané.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje záměr prodeje p.č. 4011 o výměře 1632 m² v k.ú. Šatov
ostatní komunikace, za cenu 40,- Kč
Hlasování

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 10
Vyřazení majetku z DDHM MŠ Šatov
Paní ředitelka MŠ Šatov podala návrh na vyřazení nepotřebného majetku dle přiloženého seznamu.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje vyřazení nepotřebného majetku dle přiloženého seznamu
Hlasování

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 11
Schválení žádosti o přijetí hmotného daru
Paní ředitelka ZŠ Šatov podala žádost o schválení přijetí hmotného daru v hodnotě 2 725,- Kč
(nástěnný držák na papír, papírové utěrky).
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje přijetí hmotného daru v hodnotě 2 725,- Kč pro ZŠ Šatov
Hlasování

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 12
Projednání žádosti o provedení oprav
Paní ředitelka MŠ Šatov předložila žádost o provedení oprav a rekonstrukcí potřebných v příštích 5ti
letech na budově MŠ Šatov.
Připomínky: starosta – opravy na budově MŠ jsou zapotřebí, to víme všichni, ale budou probíhat
postupně, dle našich možností, tzn. postupně z dalších rozpočtů.
MUDr. Karel Hulán – měl by se dodělat alespoň ten sokl na budově, to je opravdu nevzhledné. V
interiéru by se mělo začít novou elektřinou.
Zastupitelstvo Městyse Šatov bere na vědomí předloženou žádost. Veškeré opravy a rekonstrukce
budou v příštích letech probíhat v návaznosti na rozpočet Městyse Šatov.
Bod č. 13
Různé
- plán inventur – na vědomí (inventury budou probíhat od 4.1.2018 – 16.1.2018)
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 ukazatele rychlosti – v naší obci by měly být tři zařízení v celkové hodnotě 169.642,- Kč vč.
DPH
 jmenování dvou členů do školské rady – starosta jmenoval p. Z. Branče a pí. A. Sovovou
 navýšení částky na opravu KD – chybí 250 m vaty (chyba projektanta) v částce 256.356,- Kč.
Jde o část zateplení budovy ze dvora za KD. Termín ukončení není ohrožený, máme ho
prodloužený o 1 měsíc. Začne se opravovat strop v KD. Střecha je již hotová, jen se na
střechu musí nainstalovat anténa a dát do provozu rozhlas a toto přijede firma opravit v
novém roce
 seznámení s rozpočtem na rekonstrukci VO - 4.622.000,- Kč bez DPH je celkový náklad. V
roce 2018 se bude dělat 2. etapa – směr od Chvalovic po hlavní ulici (3. etapa je Zimní ulice a
4. etapa směr Hnanice a Havraníky). Pokud se tato akce uskuteční po etapách (každý rok
jedna etapa), bylo by průběžné financování z rozpočtů.
pí. A. Sovová – dá se ovlivnit zářivost lamp, myslí si, že lampy málo svítí
starosta – musí se udělat projekt a změří se svítivost (je daná norma)
Bod č. 14
Diskuse
p. M. Chloupek – mluvil s p. Valou o cestě ve Sklepní I. - pan Vala jeho položení dlažby na jaře
opraví. A také pan Šabacký vyspraví díry v silnici
starosta – shání kameníka na přeložení komunikace ve Sklepní I.
pí. D. Doláková – na silnici kolem potoka směrem k Sídlišti jsou veliké díry
starosta – ty naši pracovníci opraví, mají k tomu asfaltovou hmotu určenou právě na takovéto opravy
Bod č.18
Závěr
Předsedající ukončil projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva Městyse Šatov
v 17.55 hodin.
Dne: 18.12.2017
Zapisovatel: Bc. Dagmar Stojanová

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

Starosta: Petr Javůrek

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

Ověřil a podepsal dne: …...........................
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Branč

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

Ověřil a podepsal dne: …...........................
Milan Chloupek

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

Ověřil a podepsal dne: …..........................
Zápis byl vyhotoven dne:

….............................

Razítko městyse:
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