ZÁPIS
o průběhu zasedání zastupitelstva č. 2/2018
konaného dne 26.2.2018 v Šatově
Starosta (předsedající) zahájil 2. zasedání Zastupitelstva Městyse Šatov
v 18,00 hod. a všechny přivítal
č.j.: 328/2018/UMŠA
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 7 členů zastupitelstva, a že zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné
(viz prezenční listina).
Omluvení: MUDr. Karel Hulán, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Volba ověřovatelů
Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM
Rozpočtové opatření č.1 a 2
Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace
Projednání a schválení výsledků inventarizace za rok 2017
Schválení žádosti o přijetí do Domu s Chráněnými byty
Pronájem pozemku
Různé
Diskuse
Závěr

Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje navržený program jednání zastupitelstva Městyse Šatov
č. 2/2018 ze dne 26.2.2018
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 2
Volba ověřovatelů
Předsedající vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu č. 2/2018 zasedání
zastupitelstva Městyse Šatov. Navrženi byli p. František Vlach a pí. Anna Sovová, 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. 2/2018 zasedání zastupitelstva
Městyse Šatov p. František Vlach a pí. Anna Sovová, za zapisovatelku schvaluje Bc. Dagmar
Stojanovou.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 3
Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva
Kontrolu zápisu z jednání ZM č. 1/2018 ze dne 31.1.2018 provedli p. Milan Chloupek a pí. Michaela
Berková. 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. 1 a č. 2
Paní účetní seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1 a č. 2
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje rozpočtové opatření č. 1 a č. 2
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 5
Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo veřejnoprávní smlouvu o poskytnuti 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: vystoupil pan Luboš Rohovský (předseda SK Tatran Šatov, z.s.) a zastupitelům i všem
přítomným vysvětlil, jak dobrovolníci v sportovním klubu pracují (zdarma), jaké má klub aktivity,
kolik mají členů, jaké jsou náklady a příjmy apod. – peníze od městyse je pro klub existenční
záležitost.
Pí. Anna Sovová – akci pro všechny občany od SK Tatranu bychom chtěli udělat, aby se ,,přitáhlo“
více lidí – děti i s rodiči a třeba i ty, kteří na hřiště vůbec nechodí.
P. Rohovský – ale my jsem sportovní klub, máme určitá pravidla a stanovy. Dejte návrh, můžeme se
všichni sejít a domluvit nějakou akci. V letošním roce nás čeká 95 let založení Tatranu a k této
příležitosti bude akce pro děti a to 23.7.
Starosta – v současné době je schváleno uvolnění z rozpočtu Městyse Šatov 100.000,- Kč (po
podpisu smlouvy se převedou na účet Tatranu). Až se domluví akce pro občany, ta akce se uskuteční,
pak se uvolní zbytek financí pro Tatran (druhá dotace asi v září 2018).
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů § 10a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu Městyse Šatov SK Tatranu Šatov, z.s. na rok 2018 – a to neinvestiční dotaci na provozní
výdaje – úhrada elektřiny, plynu, vodného, údržbu a opravy mechanizačního zařízení, PHM a
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pořádání sportovních akcí a pověřuje starostu Městyse Šatov podepsáním této smlouvy.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 6
Projednání a schválení výsledků inventarizace za rok 2017
Paní účetní seznámila přítomné zastupitele s výsledky inventarizace.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje výsledky inventarizace za rok 2017 a
inventarizační zprávu.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 7
Schválení žádosti o přijetí do Domu s chráněnými byty Šatov
P. Oldřich Javůrek podal žádost o přijetí do DCHB Šatov do bytu č. 5.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo městyse Šatov projednalo a schvaluje přidělení bytu č. 5 v Domě s chráněnými byty v
Šatově od 1.3.2018 pro Oldřicha Javůrka.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 8
Pronájem pozemku
Předsedající konstatoval, že záměr pronájmu pozemku p.č. 4757 v k.ú. Šatov orná půda, o výměře
1045 m2., za cenu 0,20 Kč/m² za rok, 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 p.
Petr Půst.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje pronájem pozemku p.č. 4757 v k.ú. Šatov orná půda, o
výměře 1045 m² za cenu 0,20 Kč/m² za rok panu Petru Půstovi.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 9
Různé
Záměr na prodej pozemku
Pan René Vadovič podal žádost o koupi předzahrádky před svým domem. Předložil výpis s
geometrického zaměření pozemku. Jedná se o část pozemku z p.č.284/1 rozděleného geometrickým
plánem č. 1198-21/2018 ze dne 23.2.2018, nově vzniklý pozemek p.č. 284/65 o výměře 54 m² v k.ú.
Šatov, ostatní komunikace.
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Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje záměr na prodej části pozemku z p.č.284/1 v k.ú. Šatov,
ostatní komunikace, rozděleného geometrickým plánem č. 1198-21/2018 ze dne 23.2.2018, nově
vzniklý pozemek p.č. 284/65 o výměře 54 m², za cenu 40,- Kč/m². Cena je v daném čase a místě
obvyklá.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Schválení stravného pro uvolněné zastupitele
Dle zákona 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění, lze z peněžního fondu (sociálního fondu)
poskytnout příspěvek na stravné podle § 80 odst. 1. písm. d), jde li o uvolněného zastupitele a to za
obdobných podmínek a výši jako zaměstnancům obce.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje dle zákona 128/2000 Sb., zákon o obcích v
platném znění, § 80 odst. 1. písm. d) poskytnutí příspěvku na stravné pro starostu městyse ze
sociálního fondu dle zásad používání sdruženého sociálního fondu obcí dle čl. II odst. 2 ve výši 55%
z ceny stravenky + 8,- Kč na jeden oběd s platností od 1.1.2018 a to za obdobných podmínek a v
obdobné výši jako zaměstnancům obce.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Schválení návrhu uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi Městysem Šatov a Městem Znojmem o
výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel
Jedná se o smlouvu, která upravuje způsob provádění správního řízení o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu, kdy tyto úkony provádí za Městys Šatov Město Znojmo ve výkonu přenesené
působnosti na úseku evidence obyvatel.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi Městysem Šatov a
Městem Znojmem o výkonu přenesené působnosti podle ust. §12 zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci
obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, spočívající v
rozhodování ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Schválení žádosti o schválení smlouvy o poskytnutí individuální dotace od obce Havraníky
Paní ředitelka ZŠ Šatov podala žádost o schválení smlouvy o poskytnutí individuální dotace od obce
Havraníky ve výši 40.000,- Kč na úpravy a vybavení učeben pro žáky a nákup žákovského nábytku.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace od obce Havraníky
pro ZŠ Šatov ve výši 40.000,- Kč na úpravy a vybavení učeben pro žáky a nákup žákovského nábytku.
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Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

 nákup žaluzii do oddací místnosti a horní zasedačky, půloblouky, žaluzie v sále KD a
zateplení stropu sklepa a kotelny – na tento materiál a práce nemáme zatím předložený
rozpočet, až bude předložen, musí se udělat rozpočtové opatření a využije se finanční rezerva
z minulého roku
Bod č. 10
Diskuse
P. Petr Schmuttermeier – reaguje na poznámku MUDr. Karla Hulána na minulém zastupitelstvu
- pokud bude bývat jednání zastupitelstva Městyse Šatov v pondělí a ve středu v 17.00 hodin, vždy se
omlouvá.
Bod č.11
Závěr
Předsedající ukončil projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva Městyse Šatov
v 18.50 hodin.
Dne: 26.2.2018
Zapisovatel: Bc. Dagmar Stojanová

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

Starosta: Petr Javůrek

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

Ověřil a podepsal dne: …...........................
Ověřovatelé zápisu: František Vlach

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

Ověřil a podepsal dne: …...........................
Anna Sovová

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

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

….............................

Razítko městyse:
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