ZÁPIS
o průběhu zasedání zastupitelstva č. 6/2018
konaného dne 19.9.2018 v Šatově
Starosta (předsedající) zahájil 6. 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 8 členů zastupitelstva, a že zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
(viz prezenční listina).
Omluvení: pí. Michaela Berková
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.10 a 11
5. Projednání a schválení poskytnutí dotace
6. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy
7. Schválení přijetí finančního daru od občanů pro Městys Šatov
8. Prodej pozemku
9. Pronájem pozemku
10. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
11. Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku
12. Schválení výjimky ze stavu žáků ZŠ
13. Schválení navýšení rozpočtu MŠ
14. Před záměr na prodej pozemku
15. Záměr na pronájem pozemku
16. Zařazení žádosti o změnu Územního plánu
17. Na vědomí
18. Různé
19. Diskuse
20. Závěr
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje navržený program jednání zastupitelstva Městyse Šatov
č. 6/2018ze dne 19.9.2018
Hlasování

Pro

8

Proti

0

1

Zdrželi se

1

Bod č. 2
Volba ověřovatelů
Předsedající vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu č. 6/2018 zasedání
zastupitelstva Městyse Šatov. Navrženi byli MUDr. Karel Hulán a p. Branč Zdeněk
, kteří vyslovili s návrhem souhlas. Jako zapisovatelka byla navržena Bc. Stojanová Dagmara
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje za ověřovatele zápisu č. 6/2018 zasedání zastupitelstva
Městyse Šatov MUDr. Karla Hulána a p. Zdeňka Branče , za zapisovatelku Bc. Dagmaru
Stojanovou.

Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 3
Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva
Kontrolu zápisu z jednání ZM č. 5/2018 ze dne 13.8.2018 provedli MUDr. Karel Hulána p.
František Vlach .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
Rozpočtové opatření č. 10 a 11
Paní účetní seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 10 a 11.
Schválení proběhlo pro rozpočtové opatření č. 10.
č.11 nebylo schvalováno, proto, že do dne konání zastupitelstva JHM kraj nesdělil v jaké výši
budou přiděleny finanční prostředky pro volby do Zastupitelstva obce.
Připomínky: nebyly vzneseny

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje rozpočtové opatření č. 10
Hlasování

Pro

8

Proti

0

2

Zdrželi se 0

Bod č. 5
Projednání a schválení poskytnutí dotace
SK Tatran Šatov podal žádost na přidělení druhé části neinvestiční dotace po splnění podmínek
kladených zastupitelstvem ve výši 120.000,- Kč.
Připomínky:
MUDr. Hulán nesouhlasí s výši 120.000,- Kč, nezná obec, která by tak dotovala fotbal.
Za Šatov hraje většina cizích hráčů, které Tatran platí.
pí. Sovová - proč v této částce není zahrnutý např. Silvestrovský cyklokros a další.....
pí. Tatárová – tyto prostředky jsou na jiných položkách a byly schváleny v rozpočtu.
MUDr. Hulán – Tatranu jsme již něco zaplatili, navrhuje poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč
p. Rajnoha – 200.000,- Kč dostane Tatran jako dotaci ale běžný občan se na hřiště nedostane a
nemůže si tam zasportovat.
pí. Pykalová – je to problém i na jiných obcích – ovšem pokud se něco na hřišti stane, tak za to
odpovídá provozovatel a pokud se něco rozbije vzniká problém kdo to zaplatí.
p. Vlach – alespoň s dětmi někdo něco dělá i když je to jenom fotbal
MUDr. Hulán – problém v Šatově je ten, že všichni pozorují problémy z povzdálí, ale při tvorbě
rozpočtu nikdo nepřijde s požadavky. Proč se ozývají na konci roku.
p. Buřval – jezdím s dětmi do Chvalovic a do Hnanic, kde jsou hřiště přístupná.
Usnesení č.4
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje přidělení neinvestiční dotace SK Tatranu Šatov
ve výši 100.000,- Kč na rok 2018 na provozní výdaje – úhrada elektřiny, plynu, vodného, údržbu a
opravy mechanizačního zařízení, PHM a pořádání sportovních akcí.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 6
Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu Městyse Šatov SK Tatranu, z.s. Šatov na rok 2018 neinvestiční dotaci na provozní výdaje
– úhrada elektřiny, plynu, vodného, údržbu a opravy mechanizačního zařízení, PHM a pořádání
sportovních akcí.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schválilo dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů § 10a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu Městyse Šatov SK Tatranu, z.s. Na rok 2018 ve výši 100 000,- Kč – a to
neinvestiční dotaci na provozní výdaje – úhrada elektřiny, plynu, vodného, údržbu a opravy
mechanizačního zařízení, PHM a pořádání sportovních akcí, a pověřuje starostu Městyse Šatov
podepsáním této smlouvy.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

3

Zdrželi se

0

Bod č. 7
Schválení a přijetí finančního daru od občanů pro Městys Šatov
Jedná se o přijetí finančního daru od občanů pro Městys Šatov na výsadbu stromové aleje v počtu
22 ks., která proběhne dne 20.10.2018
Připomínky:
Mgr. Pykalová – není známá částka
p. Starosta – bude upřesněné až budeme znát všechny náklady
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo Městyse Šatov schválilo přijetí finančního daru od občanů pro Městys Šatov na
výsadbu stromové aleje. Výše jednotlivých darů bude vypočtena dle skutečných nákladů na tuto
výsadbu.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 8
Prodej pozemku
Jako jediní zájemci na koupi části pozemku z p.č. 4149/1 v k.ú. Šatov, ostatní komunikace,
rozděleného geometrickým plánem č. 1199-28/2018 ze dne 8.3.2018 nově vzniklý pozemek p.č.
4191/3 o výměře 50 m² za cenu 40,- Kč/1m², cena je stanovena v souladu s cenou v daném místě a
čase obvyklém, dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a násl. předpisů , se přihlásili Manželé
Formánkovi.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje prodeje části pozemku z p.č. 4149/1 v k.ú. Šatov, ostatní
komunikace, rozděleného geometrickým plánem č. 1199-28/2018 ze dne 8.3.2018 nově vzniklý
pozemek p.č. 4191/3 o výměře 50 m² za cenu 40,- Kč/1m², cena je stanovena v souladu s cenou v
daném místě a čase obvyklém , dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a násl. předpisů ,
manželům Formánkovým.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 9
Pronájem pozemku
Jako jediný zájemce o pronájem části pozemku z p.č. 59 v k.ú. Šatov o výměře 50 m² za účelem
umístění dětských hracích prvků. dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a násl. předpisů se
přihlásil pan Šedivý Petr
Připomínky: pí. Sovová – par rekonstruovat celý a nepronajímat.
MUDr. Hulán – pronájmy jsou nestoudně malé, je potřeba je zvýšit aby byl z nich nějaký příjem do
obce.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje dle pronájem části pozemku z p.č. 59 v k.ú. Šatov ostatní
plocha zeleň o výměře 50 m² za cenu 0,20 Kč/m² dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a násll.
předpisů za účelem vybudování dětského hřiště s upozorněním, že toto hřiště může být kdykoliv
odstraněno a nájem ukončen, pokud Městys Šatov začne s revitalizaci parku. Tyto podmínky budou
smluvně zakotveny ve smlouvě.
Hlasování
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
1
4

Bod č. 10
Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice žádá o schválení smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1030042295/001 na stavbu s názvem
,,Šatov_Peterka:NN příp.venk.příp.“ na pozemku p.č.865/1 v k.ú. Šatov, za jednorázovou úplatu
ve výši 1.200,- Kč bez DPH.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.1030042295/001 na stavbu s názvem ,,Šatov_Peterka:NN příp.venk.příp.“ na
pozemku p.č.865/1 v k.ú. Šatov, za jednorázovou úplatu ve výši 1.200,- Kč bez DPH.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice žádá o schválení smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1030043318/001 na stavbu s názvem
,,Šatov_Komenda:NN příp.kab.příp.“ na pozemku p.č.284/1 v k.ú. Šatov, za jednorázovou
úplatu ve výši 2.400,- Kč bez DPH.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.1030043318/001 na stavbu s názvem ,,Šatov_Komenda:NN příp.kab.příp.“ na
pozemku p.č.284/1 v k.ú. Šatov, za jednorázovou úplatu ve výši 2.400,- Kč bez DPH.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 11
Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku
Myslivecký spolek Daníž podal žádost o finanční příspěvek na realizaci Svatohubertské mše svaté v
kostele sv. Wolfganga Hnanice a sousedského posezení.
Připomínky: pan starosta navrhl částku 2.000,- Kč ve formě uhrazení nákladů, ne jako finanční
příspěvek.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje uhrazení nákladu ve výši 2.000,- Kč na realizaci
Svatohubertské mše svaté v kostele sv. Wolfganga Hnanice a sousedského posezení v KD Hnanice,
které se koná 20. 10.2018
Hlasování

Pro

8

Proti

0

5

Zdrželi se

0

Bod č. 12
Schválení výjimky ze stavu žáků
Paní ředitelka žádá o povolení výjimky ze stavu žáků v ZŠ Šatov. Na základě hlášení stavu žáků k
3.9.2018 nastoupilo ke školní docházce 130 žáků, což je o 23 žáků méně než stanoví zákon
561/2005 Sb.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje výjimku z počtu žáků v ZŠ Šatov pro školní rok 2018/2019 a
to na počet 14,44 žáka na jednu třídu, tj. 130 zapsaných žáků na školní rok 2018/2019.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 13
Schválení navýšení rozpočtu MŠ
Paní Ředitelka MŠ Šatov žádá o navýšení rozpočtu pro rok 2018 o 30.000,- Kč z důvodu nákupu
nové průlezky. Stará průlezka již neprošla revizí a musí být vyřazena z inventáře.
Připomínky: nebyly vzneseny

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje
p.o.

Hlasování

Pro

8

navýšení rozpočtu pro rok 2018 o 30.000,- Kč MŠ Šatov

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 14
Před záměr na prodej pozemku
p.Artim Josef a paní Iva Artimová podali žádost o koupi části parcely č. 352/1 v k.ú. Šatov, který se
nachází před jejich sklepem.
Připomínky:
pí. Sovová - není tam napsáno kolik toho chtějí
p. starosta - ten prostor bude kolem 50 m2, přesná výměra bude známa po zaměření geodetem.
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje před záměr na prodeji části parcely č. 352/1 v k.ú. Šatov,
který se nachází před jejich sklepem. Při zaměření je nutná přítomnost člena zastupitelstva nebo
zaměstnance OÚ.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

6

Zdrželi se

0

Bod č. 15
Záměr na pronájem pozemku
p.Jan Doležal žádá o pronájem části pozemku p.č. 284/1 v k ú Šatov – Sklepní ulice č. 1
Připomínky:
p. Starosta – ve sklepní ulici se prozatím pozemky nebudou pronajímat až do doby, než budou
schválené nové nájmy a zpracována koncepce využití Sklepní I.
pí. Sovová – je potřeba zpracovat vizi Sklepní ulice č. I, aby byla pěkná.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo Městyse Šatov zamítá pronájmem části pozemku p.č. 284/1 v k ú Šatov – Sklepní
ulice č. 1
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

p.Jaromír Šebela a paní Marie Šebelová žádají o pronájem části pozemku p.č. 284/1 v k ú Šatov –
Sklepní ulice č. 1
Připomínky:
p. starosta – je to ten stejný případ jako předchozí záměr.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo Městyse Šatov zamítá pronájmem části pozemku p.č. 284/1 v k ú Šatov – Sklepní
ulice č. 1
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 16
Zařazení žádosti o změnu Územního plánu
Ing.Pavel Chloupek podal žádost o změnu Územního plánu.
Městys Šatov tuto žádost zařadí k projednání při nejbližší změně Územního plánu, kde budou
zastupitelstvem projednány všechny žádosti.

7

Bod č. 17
Na vědomí
Zastupitelstvo Městyse Šatov bere na vědomí:
Schválený Závěrečný účet Svazku Daníž vodovody Šatov za rok 2017
Schválený Závěrečný účet Svazku Znojemských vinařských obcí Hnanice za rok 2017
Schválený rozpočet Svazku Znojemských vinařských obcí Hnanice za rok 2018
Schválený Závěrečný účet VAK Znojemsko za rok 2017

Bod č. 18
Různé
Záměr na prodej pozemku.
Paní Barbora a Ladislav Tomi podali žádost o koupi části pozemku z p.č. 284/1 rozděleného
geometrickým plánem č. 1208-324/2018 ze dne 19.9.2018 nově vzniklý pozemek č. 284/66 o
výměře 97 m² dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a násl. předpisů
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje záměr prodeje části pozemku z p.č. 284/1 rozděleného
geometrickým plánem č. 1208-324/2018 ze dne 19.9.2018 nově vzniklý pozemek p.č. 284/66 o
výměře 97 m²Šatov ostatní komunikace dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a násl. Předpisů
za cenu 40,- Kč cena je stanovena v souladu s cenou v daném místě a čase obvyklém.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 14
Diskuse
MUDr. Hulán – všichni ve sklepní ulici by se měli dozvědět, že se chystá změna
p. Starosta – po zpracování koncepce stanovení nové výše nájemného bude nutné všechny nájemce
obeslat z důvodu přepracování smluv.
p. Vlach – podal informaci z přijetí v Senátu v Praze a převzetí poděkování za účast na
celorepublikovém cvičení
p. Starosta poděkoval panu Vlachovi za reprezentaci Šatova v Praze
pí. Sovová jestli bylo požádáno o změnu jízdního řadu vlaků, který nenavazuje na spoje.
p.Starosta uvedl, že na toto upozornil a taktéž požádal IDOS o navýšení jednoho autobusového
spoje, aby žáci ZŠ nemuseli čekat 1 hodinu na spoj.
Závěrem p. Starosta poděkoval zastupitelům za jejich práci v uplynulém volebním období.

8

Bod č. 15
Závěr
Předsedající ukončil projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva Městyse Šatov
v 17:50
hodin.
V Šatově dne 19.9.2018
Zapisovatel:

Bc. Dagmara Stojanová: ….............................................

Starosta: Petr Javůrek:

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

Ověřil a podepsal dne: …..................................
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Karel Hulán
Ověřil a podepsal dne:

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

…..….............................

p. Zdeněk Branč …..................................................
Ověřil a podepsal dne:

…..…..........................

Zápis byl vyhotoven dne: 19.9.2018
Razítko městyse:
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