Naše číslo jednací: 0001132/2021/UMŠA

ZÁPIS
o průběhu zasedání zastupitelstva č. 6/2021
konaného dne 07.07.2021 v Šatově
Starostka (předsedající) zahájila zasedání Zastupitelstva Městyse Šatov
v 16.00 hod. a všechny přivítala
Bod č. 1
Zahájení zasedání
Předsedající konstatovala, 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 konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, a že zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné (viz prezenční listina).
Omluveni: Zdeněk Branč, Martin Rajnoha, Mgr. Květoslava Pykalová
Předsedající konstatovala, že zápis ze zasedání zastupitelstva ze 21.06.2021 byl řádně ověřen a
je uložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Předsedající upozornila, že jednání zastupitelstva Městyse Šatov je dle platného jednacího řádu
nahráváno na záznamové zařízení.
Pokud někdo nechce, aby bylo jeho vystoupení nahráváno, sdělí tento požadavek před svým
vystoupením.
Předsedající seznámila přítomné s programem zasedání zastupitelstva Městyse Šatov

Program:
Zahájení
Volba ověřovatelů
Kontrola usnesení z minulých zasedání ZM
DA pro JSDH Šatov
Schválení smluv o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
Souhlas s realizací projektu ZŠ „Škola dětem“
7. Různé
8. Závěr

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje program jednání zastupitelstva Městyse Šatov
konaného dne 07.07.2021 následující body:

Program:
1. Zahájení

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Volba ověřovatelů
Kontrola usnesení z minulých zasedání ZM
DA pro JSDH Šatov
Schválení smluv o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
Souhlas s realizací projektu ZŠ „Škola dětem“
Různé
Závěr

Hlasování:
Pro 6 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav Chvíla, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Bc.
Tomáš Malach, Anna Sovová
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
Bod č. 2
Volba ověřovatelů
Předsedající podala návrhy na ověřovatele zápisu zasedání zastupitelstva Městyse Šatov
č. 6/2021. Navrhla pana Ladislava Chvílu a pana Miroslava Matuščina, kteří vyslovili
s návrhem souhlas. Jako zapisovatelku navrhla paní Žanetu Roupcovou.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva
Městyse Šatov č. 6/2021 pana Ladislava Chvílu a pana Miroslava Matuščina, za zapisovatelku
paní Žanetu Roupcovou.
Hlasování:
Pro 6 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav Chvíla, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Bc.
Tomáš Malach, Anna Sovová
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Bod č. 3
Kontrolu zápisu z jednání ZM ze dne 21.06.2021 provedli paní Anna Sovová a pan Jaroslav
Černý. Předsedající položila zastupitelům otázku, zda se seznámili se zápisem z minulého
zasedání zastupitelstva Městyse Šatov a zda nemají k tomuto zápisu další připomínky.
Připomínky: nebyly vzneseny
Zastupitelstvo Městyse Šatov bere na vědomí.

Bod č. 4
DA pro JSDH Šatov
Městys Šatov oslovil dle schváleného seznamu tři uchazeče k podání nabídky na dodání DA
pro JSDH Šatov. Městys obdržel jednu nabídku. Uchazeč AGROTEC a. s. splnil stanovené
technické podmínky dané dotačními pravidly. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková
cena, ta činí 783 900,- Kč bez DPH.
Připomínky: nebyly vzneseny

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a rozhoduje o nejvhodnější nabídce společnosti
Agrotec a. s., Brněnská 12/74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957 ve výši 783 900,- Kč bez
DPH a pověřuje starostku jednáním a podpisem kupní smlouvy.
Hlasování:
Pro 6 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav Chvíla, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Bc.
Tomáš Malach, Anna Sovová
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
Bod č. 5
Schválení smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a) Městys Šatov obdržel Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou
EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno o zřízení věcného břemene za
účelem realizace stavby na pozemcích p.č. 4688,4690,4691,4692,829/2 v k.ú. Šatov s názvem
„Šatov_Plocr:NNpřip.rozš. a úpr.DS“. Předpokládaný průběh a rozsah věcného břemene je
zakreslen v situačním snímku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno bude
zřízeno úplatně a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 11.800,- Kč bez DPH.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č.4
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno o zřízení
věcného břemene za účelem realizace stavby na pozemcích p.č. 4688,4690,4691,4692,829/2
v k.ú. Šatov s názvem „Šatov_Plocr:NNpřip.rozš. a úpr.DS“ Předpokládaný průběh a rozsah
věcného břemene je zakreslen v situačním snímku, který je nedílnou součástí této smlouvy.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 11.800,- Kč
bez DPH a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Hlasování:
Pro 6 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav Chvíla, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Bc.
Tomáš Malach, Anna Sovová
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

b) Městys Šatov obdržel Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou
EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno o zřízení věcného břemene za
účelem realizace stavby na pozemku p.č 4608 v k.ú. Šatov s názvem „Šatov_Matěj:NN
přip.kab.smyčka“. Předpokládaný průběh a rozsah věcného břemene je zakreslen v situačním
snímku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a to za
jednorázovou náhradu v celkové výši 2.000,- Kč bez DPH.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č.5

Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno o zřízení
věcného břemene za účelem realizace stavby na pozemcích p.č 4608 v k.ú. Šatov s názvem
„Šatov_Matěj:NN přip.kab.smyčka“ Předpokládaný průběh a rozsah věcného břemene je
zakreslen v situačním snímku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno bude
zřízeno úplatně a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 2.000 Kč bez DPH a pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.
Hlasování:
Pro 6 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav Chvíla, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Bc.
Tomáš Malach, Anna Sovová
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Bod č. 6
Souhlas s realizací projektu ZŠ
Zastupitelům byla předložena žádost Základní školy Šatov o souhlas s realizací projektu “Škola
dětem“ výzvy 02_20_080. Konkrétně se jedná o aktivity: školní speciální pedagog a projektový
den ve škole.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č.6
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a souhlasí s realizací projektu ZŠ s názvem „Škola
dětem“ v rámci výzvy 02_20_080.
Hlasování:
Pro 6 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav Chvíla, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Bc.
Tomáš Malach, Anna Sovová
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Bod č. 7
Různé – dle zvukového záznamu
Bod č. 8
Závěr a diskuze – dle zvukového záznamu
Průběh zasedání je zaznamenána na záznamu 2021.07.07_14.54_01.MP3, který je přílohou
zápisu ze zasedání ZM č. 6/2021 ze dne 07.07.2021.
Předsedající ukončila projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva Městyse Šatov
v 16 :10 hodin.
Dne: 07.07.2021

Zapisovatelka: Žaneta Roupcová ……………...…………………
Starostka: Ing. Lenka Stupková ……………..……….. Ověřila a podepsala dne: ...................
Ověřovatelé zápisu:Ladislav Chvíla ……...……………Ověřil a podepsal dne: ......................

Miroslav Matuščin………….......... Ověřil a podepsal dne: ....................

Zápis byl vyhotoven dne: 08.07.2021
Razítko městyse:

