Městys Šatov

Šatov 124, 671 22 Šatov

Naše číslo jednací: 0000739/2020/UMŠA

ZÁPIS
o průběhu zasedání zastupitelstva č. 4/2020
konaného dne 29.4.2020 v Šatově
Starostka (předsedající) zahájila zasedání Zastupitelstva Městyse Šatov
v 18:00 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 9 členů zastupitelstva, a že zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné (viz prezenční listina).
Omluveni:
Předsedající konstatovala, že zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 16.03.2020 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:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů
3. Kontrola usnesení z minulých zasedání ZM
4. Rozpočtové opatření
5. Schválení účetní závěrky Městyse Šatov za rok 2019
6. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření PO MŠ Šatov za rok 2019
7. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření PO ZŠ Šatov za rok 2019
8. Žádosti o dotaci
9. Veřejnoprávní smlouvy
10. Žádost o přesunutí zastávky
11. Změna zástavbové studie
12. Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb
13. Bezúplatný převod objektů opevnění v k.ú. Šatov
14. Dotace FMP 2019
15. Schválení VZ
16. Zprávy o hodnocení nabídek
17. Dotace – hasiči tranzit
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18. Projekt dílna
19. Pronájem hrobových míst
20. Cenová mapa
21. Ceník služeb městyse Šatov
22. Schválení dodatku ke smlouvě o dílo Prodloužení inženýrských sítí Vodovod
23. Různé
24. Závěr
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje program jednání zastupitelstva Městyse Šatov
konaného dne 29.04.2020 následující body:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů
3. Kontrola usnesení z minulých zasedání ZM
4. Rozpočtové opatření
5. Schválení účetní závěrky Městyse Šatov za rok 2019
6. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření PO MŠ Šatov za rok 2019
7. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření PO ZŠ Šatov za rok 2019
8. Žádosti o dotaci
9. Veřejnoprávní smlouvy
10. Žádost o přesunutí zastávky
11. Změna zástavbové studie
12. Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb
13. Bezúplatný převod objektů opevnění v k.ú. Šatov
14. Dotace FMP 2019
15. Schválení VZ
16. Zprávy o hodnocení nabídek
17. Dotace – hasiči tranzit
18. Projekt dílna
19. Pronájem hrobových míst
20. Cenová mapa
21. Ceník služeb městyse Šatov
22. Schválení dodatku ke smlouvě o dílo Prodloužení inženýrských sítí Vodovod
23. Různé
24. Závěr
Hlasování:
Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Martin Rajnoha, Anna
Sovová, Zdeněk Branč, Bc. Tomáš Malach, Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Ladislav Chvíla
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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Bod č. 2
Volba ověřovatelů
Předsedající podala návrhy na ověřovatele zápisu zasedání zastupitelstva Městyse Šatov
č. 4/2020. Navrhla pana Bc. Ladislava Chvílu a paní Annu Sovovou, kteří vyslovili s návrhem
souhlas. Jako zapisovatelku navrhla paní Irenu Rousovou.
Připomínky: nebyly vzneseny.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva
Městyse Šatov 4/2020 pana Bc. Ladislava Chvílu a paní Annu Sovovou, za zapisovatelku paní
Irenu Rousovou.
Hlasování:
Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Martin Rajnoha, Anna
Sovová, Zdeněk Branč, Bc. Tomáš Malach, Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Ladislav Chvíla
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod č. 3
Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva
Kontrolu zápisu z jednání ZM ze dne 16.03.2020 provedli pan Miroslav Matuščin 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 připomínky.
Připomínky: nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo Městyse Šatov bere na vědomí.
Bod č. 4
Rozpočtové opatření
a) Zastupitelům je předloženo Rozpočtové opatření č. 3, jedná se o převody za poplatek FÚ o
potvrzení o bezdlužnosti městyse, vratka vyúčtování DCHB, sondy a čištění dešťové
kanalizace, využití rezervy na nákup ochranných prostředků proti koronaviru COVID 19.
Připomínky: Bc. Tomáš Malach: Právní služby se týkají čeho?
Ing. Lenka Stupková: Jednalo se o právní služby při jednání k vyjasnění povinností a práv
samosprávy a přenesené působnosti za stát a problematiku GDPR, schválení smluv k dotacím
a veřejným zakázkám.
Miluše Tatárová: Poskytnuté služby jsou uvedeny na zadní straně faktury, můžu vám ji
nachystat, aby jste se mohli podívat.
Bc. Tomáš Malach: Rezerva finance je co?
Miluše Tatárová: Peníze, které jsou v rozpočtu schválené, a které se schválili jako rezerva a
dali se na paragraf obec.
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Ing. Lenka Stupková: V rozpočtu jsme je dali na rezervu, a teď je používáme na uvolnění do
rozpočtu.
Bc. Tomáš Malach: Krizová rezerva?
Miluše Tatárová: to se účtuje na formální položku a potom se ty peníze přeúčtovávají na
potřeby, které souvisí s koronavirem.
Bc. Tomáš Malach: Ochranné prostředky?
Miluše Tatárová: Z té položky krizová rezerva, jsme je vzali a dali jsme je na nákup
ochranných prostředků.
Ing. Lenka Stupková: Kupovali se roušky, dezinfekce a čistící prostředky.
Mgr. Květoslava Pykalová: Roušky nebo materiál na roušky?
Ing. Lenka Stupková: Materiál na roušky nám poskytl pan Peřinka Stanislav, ale potom pro
potřeby školky a školy, kdyby se otevřely, tak máme ještě zásobu roušek. Zítra jdu
vyzvednout 100 ks roušek pro zaměstnance městyse a ochranné rukavice pro manipulaci s
odpadem, které nám hradí kraj.
Miluše Tatárová: Dali jsme tam více peněz, protože nevíme, co bude dál, jaké budou další
potřeby.
Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3.
b) Dále bylo zastupitelům předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 4, ve kterém jsou
navrženy převody finančních prostředků pro zajištění nákupu v rámci krizových výdajů –
roušky a dezinfekce, realizace dotačních akcí vodovod, VO 4. etapa, pořízení DDHM –
nářadí, mzdové prostředky pro zaměstnance snížením plánované položky na dohody o
provedení práce, přípravu výstavby RD Rota – projekční práce a realizace inženýrských sítí,
zajištění financování schváleného dotačního projektu FMP Interreg – Buďme kamarádi.
Připomínky: Bc. Tomáš Malach prosí o vysvětlení jednotlivých bodů.
Ing. Lenka Stupková:
- roušky a dezinfekce – opatření koronavirus,
- vodovod rozšíření – doplnění finančních prostředků na položku dle smluvního vztahu z
výběrového řízení,
- VO 4. etapa : vyrovnání se smluvním závazkem. Myslím si, že tam něco ušetříme, ale
musíme to mít kryté celé,
- DDHM – nářadí nákup křovinořezu,
- tři položky, které souvisí se mzdovými náklady, část bereme je z toho co máme na dohody
na údržbu,
- změna územního plánu, kterou jsme si odsouhlasili,
- příprava výstavby RD Rota - na projekční práce a ostatní přípravy,
- dohody v rámci schváleného projektu FMP BKSU I.,
- tři výlety, které budeme dělat v souvislosti s tímto projektem a vybavení,
Anna Sovová: čeho se týkají dohody?
Ing. Lenka Stupková: lektor, který bude učit děti němčinu, pedagogický dozor při setkáních,
koordinátor, účetní, administrativní pracovník na straně české a rakouské, a tlumočník.
Bc. Tomáš Malach: máme schválený projekt, takže tyto peníze potom dostaneme zpátky.
Mgr. Květoslava Pykalová: výlety se posunou?
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Ing. Lenka Stupková: zažádali jsme o posunutí projektu v souvislosti s nastalou situací, není s
tím problém, jen to bude z administrativního hlediska trvat. Požádali jsme o posun termínu
zahájení a začali bychom v příštím školním roce.
Irena Rousová: Vyúka němčiny bude probíhat celý školní rok, od září do května, a výlety jsou
posunuty na březen, duben, květen 2021.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Hlasování:
Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Martin Rajnoha, Anna
Sovová, Zdeněk Branč, Bc. Tomáš Malach, Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Ladislav Chvíla
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod č. 5
Schválení účetní závěrky Městyse Šatov za rok 2019
Zastupitelstvu je předložena účetní závěrka městyse za rok 2019.
Předáno slovo paní Tatárové.
Miluše Tatárová: Účetní závěrka se skládá z rozvahy, přílohy a výkazu zisku a ztrát,
inventarizační zprávy a z přezkumu auditu, pokud ho máme, ten ale nemáme, protože audit
probíhá vzdáleně, a proto jej schvalujeme v této formě.
Připomínky: nebyly vzneseny.
Usnesení č.4
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje účetní závěrku Městyse Šatov sestavenou
k 31. 12. 2019
Hlasování:
Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Martin Rajnoha, Anna
Sovová, Zdeněk Branč, Bc. Tomáš Malach, Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Ladislav Chvíla
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod č.6
Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření PO MŠ Šatov za rok 2019
Zastupitelstvu je předložena účetní závěrka mateřské školky Šatov za rok 2019. Výsledek
hospodaření je 111 283,42 Kč. Z těchto prostředků budou pořízeny pro děti nová lehátka na
spaní cca 72 tisíc, šatní skříně pro zaměstnankyně a nový nábytek do dolní třídy a 10 000 Kč
do fondu odměn na odměnu.
Připomínky: nebyly vzneseny.
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Usnesení č.5
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje účetní závěrku zřízené PO MŠ Šatov,
sestavenou k 31. 12. 2019 a současně schvaluje výsledek hospodaření účetní jednotky za rok
2019 a souhlasí s převodem zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 111 283,42 Kč do
rezervního fondu PO MŠ ve výši 101 283,42 Kč a do fondu odměn ve výši 10 000 Kč.
Hlasování:
Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Martin Rajnoha, Anna
Sovová, Zdeněk Branč, Bc. Tomáš Malach, Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Ladislav Chvíla
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Bod č.7
Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření PO ZŠ Šatov za rok 2019
Zastupitelstvu je předložena účetní závěrka základní školy Šatov za rok 2019. Výsledek
hospodaření je 130 771,20 Kč.
Připomínky: nebyly vzneseny.
Usnesení č.6
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje účetní závěrku zřízené PO ZŠ Šatov,
sestavenou k 31. 12. 2019 a současně schvaluje výsledek hospodaření účetní jednotky za rok
2019 a souhlasí s převodem zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 130 771,20 Kč do
rezervního fondu PO ZŠ.
Hlasování:
Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Martin Rajnoha, Anna
Sovová, Zdeněk Branč, Bc. Tomáš Malach, Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Ladislav Chvíla
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Bod č. 8
Žádosti o dotaci
a) Zastupitelům byla předložena žádost o dotaci ve výši 20.000 Kč pro žadatele VOC
Znojmo, z.s. Dotace bude využita na provoz vinařského turistického autobusu Vinobus VOC
Znojmo a odměny průvodcům a na propagaci projektu. V loňském roce byla schválena dotace
ve výši 10 000 Kč.
Připomínky: Bc. Tomáš Malach: žádosti o dotace měli být podány do konce října, toto je
podána k 28.12.2019, ještě ani nevíme, jestli to bude probíhat.
Bc. Ladislav Chvíla: říkali jsme, že takovou částku dávat nebudeme.
Ing. Lenka Stupková: minulý rok jsme jim dali 10.000 Kč.
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Mgr. Květoslava Pykalová: žádali jsme je o spolupráci s Rakouskem, tu nám zamítli, což také
nesvědčí o nějaké spolupráci.
Martin Rajnoha: vždycky jsem byl toho názoru, že bychom jim měli něco dát, ale podle toho
jak se zachovali v souvislosti s tou žádostí s těma rakušákama, tak nevím jestli do toho jít.
Loni jsme říkali, že tam budeme dávat nějaké propagační věci, tak jestli měli zájem to s námi
nějak řešit? Napsal bych jim, že z důvodu současné situace, nejsme přesvědčeni o tom, že to
bude mít nějaký význam.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo Městyse Šatov neschvaluje dotaci pro VOC Znojmo, z.s.
Hlasování:
Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Martin Rajnoha, Anna
Sovová, Zdeněk Branč, Bc. Tomáš Malach, Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Ladislav Chvíla
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
b) Zastupitelům byla předložena žádost o dotaci ve výši 250.000 Kč od žadatele SK Tatran
Šatov, z.s. Výše dotace byla projednána při schvalování rozpočtu na rok 2020. Dotace bude
využita zejména na úhradu provozních nákladů na energii a vodu, údržbu travnatých ploch a
strojního zařízení, dále na úhradu odměn realizačním týmům mládežnických mužstev.
Připomínky: Mgr. Květoslava Pykalová: Vždyť netrénují.
Ing. Lenka Stupková: Už začali, vypadli jim ale příjmy, takže nebudou schopni to utáhnout ze
svých příjmů např. z kepmu. ZnovínCup je také ohrožen, i když je přesunut, ale Tatran musí
platit své závazky a teď nemá žádné příjmy.
Bc. Tomáš Malach: Žádosti nám nesedí datumově, příště už to musíme udělat správně.
Ing. Lenka Stupková: Formálně je poprosíme, aby žádost o dotaci dávali již v říjnu ve
formátu na veřejnoprávní smlouvy.
Bc. Tomáš Malach: A plánujete nějaký přesun peněz těch příspěvků na trenéry, na nějaké jiné
věci?
Miroslav Matuščin: Začínáme už trénovat, ale údržba musí pořád fungovat, touto dobou už
míváme své příjmy z kempu a letos bohužel, ubytování je dovolené až od 25.5., tak se uvidí.
Bc. Ladislav Chvíla: Ale hrát se nebude.
Miroslav Matuščin: To ne, ale trénovat se bude. Už sem chtěli jezdit trénovat Znojmáci,
protože u nich to nejde, ale je zákaz kabin, záchodů atd. Takže se zatím nic neděje.
Ing. Lenka Stupková: Tím, že je dotace schválena účelově, tak když se peníze nevyčerpají,
tak se nám zase zpátky vrátí.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje dotaci pro SK Tatran Šatov, z.s. ve výši 250.000 Kč v
členění: 200.000 Kč na úhradu provozních nákladů na energie, vodu a údržbu travnatých
ploch a strojního zařízení, 50.000Kč na úhradu odměn trenérům a vedoucím mužstev.
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Hlasování:
Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Martin Rajnoha, Anna
Sovová, Zdeněk Branč, Bc. Tomáš Malach, Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Ladislav Chvíla
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Bod č. 9
Veřejnoprávní smlouvy
A) VOC – zrušení díky nechválení příspěvku pro rok 2020
B) SK Tatran Šatov
Zastupitelé obdrželi do svých materiálů návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro
SK Tatran Šatov, z.s. Předložená smlouva je klasického znění.
Připomínky: Bc. Tomáš Malach: Počítá se letos s tím, že by se doplatila ta sekačka?
Miroslav Matuščin: Ne celá část, ale asi větší část. Záleží na tom, jak to bude dál fungovat.
Snažíme se, když se vytvoří nějaká rezerva, tak to co nejrychleji doplatit.
Mgr. Květoslava Pykalová: Ještě se zeptám, když jsme byly na té schůzi, tak se tam Müller
přihlásil, je tam ještě někdo kdo by se přihlásil do výboru?
Miroslav Matuščin: Máme nového trenéra mládeže, ale nikdo víc se nepřihlásil. Ještě říkal, že
má ještě někoho k sobě na trénovaní.
Ing. Lenka Stupková: Do výboru se nikdo nový nepřihlásil.
Usnesení č.9
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje dle zákona 250/2000 Sb.,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění dle § 10a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu Městyse Šatov SK Tatranu Šatov, z.s. na rok 2020 – a to na
úhradu provozních nákladů na energii a vodu, údržbu travnatých ploch a strojního zařízení,
dále na úhradu odměn trenérům a vedoucím mužstev a pověřuje starostku Městyse Šatov
podepsáním této smlouvy.
Hlasování:
Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Martin Rajnoha, Anna
Sovová, Zdeněk Branč, Bc. Tomáš Malach, Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Ladislav Chvíla
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Bod č. 10
Žádost o přesunutí zastávky
Městys Šatov obdržel žádost o přesunutí zastávky před parcelou p.č. 865/33, přiléhající k
objektu č.p. 52, ležícího na parcele p.č. 607/2 v katastrálním území Šatov. Žadatel žádá o
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přesun zastávky autobusu z důvodu dopravního přístupu na parcelu č. 865/33, která bude po
dokončení stavby sloužit jako parkoviště, dále pro zamezení oboustranné blokace dopravní
obslužnosti a omezení pohybu čekajících osob na zastávce po parcele p.č. 865/33 a zamezení
případnému vniku majetkových škod na parkujících vozidlech na parkovišti, které bude
bezprostředně přiléhat k zastávce.
Připomínky: Mgr. Květoslava Pykalová: to parkoviště pro ubytované bude na jeho pozemku?
Jaroslav Černý: ano, na jeho.
Ing. Lenka Stupková: Předzahrádka před domem mu byla odprodána minulým
zastupitelstvem, tak tam plánuje parkovat.
Anna Sovová: Kdy tam byl vydán souhlas od obce, že tam bude penzion?
Ing. Lenka Stupková: Bohužel, to vám teď z hlavy neřeknu.
Jaroslav Černý: Kde jí chce přesunout, a kdy ji chce přesunout? A kdo to zaplatí?
Mgr. Květoslava Pykalová: Já si naopak myslím, že pro ty školáky je to tam mimo tu hlavní
cestu bezpečnější.
Ing. Lenka Stupková: Je to tam relativně bezpečné, i když to málokterý řidič respektuje, a děti
se tam vyhrnou do vozovky jak chumel. Od něj není žádný návrh, já sama taky žádný návrh
nemám. Jedině, že bychom ji udělali u Nováků, jak výstupní, tak nástupní.
Anna Sovová: Na druhé straně je taky zastávka?
Zdeněk Branč: Je tam označená zastávka, přímo naproti.
Martin Rajnoha: Je tam výstup.
Anna Sovová: Všude existuje zastávka pouze jedna, potom záleží na tom řidiči jak se stočí,
ne? Proč tam jsou dvě zastávky?
Martin Rajnoha: Jestli tam má konečnou?
Ing. Lenka Stupková: Když tam má konečnou, tak stejně odjede trochu dál, protože nesmí stát
na mostě.
Anna Sovová: Dál má zastávku taky.
Miroslav Matuščin: Lidi může nabrat na té straně, kde skončí.
Anna Sovová: Ať sjede zimničkou, nebo ať se tam stočí jak chce. Máme na obou stranách
zastávku, to nikde není.
Martin Rajnoha: Já si myslím, že on nesmí s lidma couvat, musel by jet zimničkou.
Miroslav Matuščin: A nemůže jet zimničkou?
Anna Sovová: Jezdíval zimničkou.
Ing. Lenka Stupková: Když bude jezdit zimničkou, musíme zajistit, aby lidi neparkovali na
silnici. Aby tam projel, teď když jsou tam ty tranzity, tak by bezpečně neprojel.
Anna Sovová: Zastavuje tak, že lidi vystupují přímo v křižovatce, to také nesmí. Na jedné
straně je to bezpečnější pro děti, na druhé straně proč musí být dvě zastávky.
Ing. Lenka Stupková: Děti tam stejně stojí a sedí podél té zídky, a když prší nebo je sluníčko,
tak se tam schovávají. Zas na druhou stranu, to žadatel kupoval s tím, že tam ta zastávka je.
Máme návrhy přesun zastávky na jednu stranu k Novákům, pak máme návrh žádosti
nevyhovět a nechat to ve stávajícím stavu, případně další.
Anna Sovová: K Novákům, tam jak je ta čekárna?
Ing. Lenka Stupková: Že by byl výstup a nástup na jedné straně?
Anna Sovová: Já jsem myslela za mostem, aby to nebylo tak nebezpečné pro ty děti. Aby byl
výstup a nástup na jedné straně, ale je pravda, že to kupoval s tím, že tam ta zastávka je.
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Jaroslav Černý: Já bych to neuzavíral, a pobavme se s řidiči. Tu čekárnu tam někdo postavil a
nestojí se tam, jestli to nemělo nějaký důvod, proč se to stavělo. Třeba je to blízko křižovatky.
Ing. Lenka Stupková: Jediný důvod, proč se tam nestojí je, že je nástupní stanice na druhé
straně, já jsem s řidiči mluvila, a jim je to jedno.
Bc. Ladislav Chvíla: Když by pršelo, tak lidi půjdou na druhou stranu.
Martin Rajnoha: Zastávky má na starosti Kordis, myslím si, že by to mělo řešit s nimi.
Usnesení č.10
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo žádost pana Řezníka o přesun zastávky a doporučuje
stanoviště zastávky projednat s KORDIS.
Hlasování
Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Martin Rajnoha, Anna
Sovová, Zdeněk Branč, Bc. Tomáš Malach, Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Ladislav Chvíla
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Bod č. 11
Změna zástavbové studie
Zastupitelé obdrželi elektronicky návrh změny schválené zástavbové studie par.číslo 4696,
investora p. Jindráka. Jedná se o změnu návrhu výstavby 9 RD (z původních 8 RD v jedné
linii u kapličky u bunkru).
Připomínky: Anna Sovová: Kudy se potáhnou inženýrské sítě?
Ing. Lenka Stupková: Plánované jsou cestou kolem Mičků po polní cestě.
Martin Rajnoha: Co jsou tady ty kolečka a křížky?
Ing. Lenka Stupková: To jsou opevňovací bunkry.
Bc. Tomáš Malach: Co to pro nás bude znamenat? Třeba na peníze?
Ing. Lenka Stupková: Nás inženýrské sítě nebudou stát nic, časem náklad na zavedení
veřejného osvětlení. Než začnou stavět, nejdřív musí proběhnout dohoda s investorem,
protože řád by měl přejít do majetku obce, protože je správcem hlavního řádu vodovodu i
kanalizace. VO by mělo zůstat také v majetku obce.
p. Buřval: A komunikace?
Ing. Lenka Stupková: Komunikace taky zůstane v majetku obce.
p. Buřval: A zbuduje jí kdo?
Ing. Lenka Stupková: Měl by jí zbudovat investor. V podepsané dohodě mezi obcí a
vlastníkem pozemku je uvedeno, že obec nebude mít žádné další výdaje.
Citace z původní dohody: Vzdává se veškerých nároků Městyse Šatov na financování
budování inženýrských sítí a zpevněné komunikace vedoucí k předmětnému pozemku a tyto
nároky nebudou příslušet ani právním nástupcům.
Usnesení č.11
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo předložený návrh na změnu zástavbové studie p.č.
4696 a tuto změnu schvaluje.
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Hlasování:
Pro 7 – Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Martin Rajnoha, Anna Sovová, Bc. Tomáš
Malach, Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Ladislav Chvíla
Proti 2 - Ing. Lenka Stupková, Zdeněk Branč
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Bod č. 12
Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb
Zastupitelům byl předložen návrh smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb
pro rok 2020.
Vlastním průzkumem jsme zjistili, že sociálních služeb využívá terénní služby 12 občanů (6
oblastní charita Znojmo rodinný sociální asistent, 3 pečovatelská služba, 1 Práh jižní Morava,
2 centrum sociálních služeb); pobytové a ambulantní služby 6 občanů (2 centrum sociálních
služeb odborné pracoviště, 2 kontaktní centrum Podané ruce, 1 azylový dům centra sociálních
služeb, 1 odlehčovací služba centra sociálních služeb).
ORP požaduje 46,80 Kč za občana Šatova tj. 52 659 Kč.
Připomínky: Bc. Tomáš Malach: na tom co jste navrhovala, jsme se už domlouvali.
Ing. Lenka Stupková: původně jsem navrhovala, že bychom ten dar dávali rovnou
organizacím. Tím, že tyto služby využívá 18 občanů Šatova, tak nevím, jak zhodnotit podíl
vůči 1119 občanům.
Mgr. Květoslava Pykalová: A to nejde , že by jsme to dávali rovnou jim?
Ing. Lenka Stupková: Jde, neschválíme smlouvu o příspěvku pro ORP Znojmo, a domluvíme
se, že nějakou částku rozdělíme mezi Centrum sociálních služeb, Práh Jižní Morava, Podané
ruce a Charitu Znojmo, nemusíme to projednávat a ukončovat dnes. Můžeme si to promyslet a
říct, zda chceme jít cestou přímého daru pro tyto organizace, na příštím jednání se můžeme
dohodnout, jak je podělíme.
Jaroslav Černý: Jak vypočítali tuto částku?
Ing. Lenka Stupková: Myslím si, že vzali kolik je to stojí, kolik potřebují vybrat a podělí to
počtem občanů v ORP.
Usnesení č.12
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a neschvaluje smlouvu o příspěvku na
spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2020.
Hlasování:
Pro 8 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Martin Rajnoha,
Zdeněk Branč, Bc. Tomáš Malach, Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Ladislav Chvíla
Proti 1 – Anna Sovová
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
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Bod č. 13
Bezúplatný převod objektů opevnění v k.ú. Šatov
Městys požádal MO o bezúplatný převod bunkrů na parcelních číslech 4016 a 4231. Pro
provedení převodu požadují schválení nabytí těchto staveb zastupitelstvem. Náklady na
převod nás stáli 100,- Kč.
Připomínky: Anna Sovová : Jsou oba pozemky Městyse?
Ing. Lenka Stupková: Ano.
Usnesení č.13
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje bezúplatný převod objektů
opevnění v k.ú. Šatov na p. č. 4016 a p.č. 4231,(na zastupitelstvu je řečeno 4232) označení
objektů VEČ 388OL a VEČ 413OL.
Hlasování:
Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Martin Rajnoha, Anna
Sovová, Zdeněk Branč, Bc. Tomáš Malach, Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Ladislav Chvíla
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Bod č. 14
Dotace FMP 2019
Městys předložil žádost o dotaci v rámci přeshraniční spolupráce na projekt pro děti ve
věkové kategorii 4 – 6 let na 3 společná setkání šatovských a rakouských dětí z Retzbachu.
Žádost byla schválena a předkládáme ke schválení zapojení finančních prostředků pro
realizaci projektu a návrh Smlouvy o financování projektu. Stručný popis projektu byl
zastupitelům předložen. Díky nouzovému stavu dochází ke změně termínu realizace projektu
od září 2020 do května 2021. Rakouská strana nám přispěla na projekt 500 Euro.
Připomínky: Bc. Tomáš Malach: Já se jen zeptám k té smlouvě, stránka 6, bod 5, co to
znamená?
Ing. Lenka Stupková: Znamená to, že budeme s Retzbachem udržovat i nadále spolupráci.
Můžeme například každý rok předkládat nějaký inovativní projekt, jak jsme se o tom bavili na
začátku, např. nějaké společné tábory, akce pro jiné věkové skupiny, nebo pro dospělé, pro
zastupitele. Není to jen na nás, i rakouská strana podává žádosti o dotaci. Toto se zahrnuje
také do udržitelnosti, čas od času pozveme Rakušany a budeme používat publikace a budeme
je doplňovat.
Bc. Tomáš Malach: Jedna stránka jsou tady ty peníze zpětně, a pět let ještě musíme nějakým
způsobem spolupracovat.
Ing. Lenka Stupková: Jednou aktivitou, z toho co bude pro děti nakoupeno, jsou interaktivní
knihy, a ty pak budou uloženy v knihovně. Pět let určitě vydrží v knihovnickém fondu. Hmyzí
domečky si vyrobí každý sám, a odnese si je domů, pět let tu necháme propagační cedule, že
jsme spolupracovali na tomto projektu. Dáme informace o projektu a následné spolupráci do
zpravodaje. A myslím si, že bude splněna povinná udržitelnost.
Bc. Tomáš Malach: Musíme každý rok něco dělat? A platit to budeme ze svého?
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Ing. Lenka Stupková: Něco dělat bychom měli, ale není to povinnost vždy vázat na finance
obce. Můžeme žádat dále o dotaci, a bude vidět, že máme o spolupráci s rakouskou stranou
zájem. Něco může zafinancovat i rakouská strana a my jim budeme dělat spolupartnera.
Mgr. Květoslava Pykalová: Programové zajištění teď děláme jen my, nebo ve spolupráci?
Ing. Lenka Stupková: O dotaci můžeme žádat ve dvou režimech, jeden žadatel a spolupartner.
Bud je projekt financován jednou stranou a druhá strana dává příspěvek např. 500 Euro. Nebo
mohu být podány dva projekty na stejnou věc a děláme si vzájemně spolupartnery, a můžeme
mít dvojnásobek financí. Limit na tyto projekty FMP je 20 000 Euro.
Usnesení č.14
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje smlouvu o financování malého projektu v rámci
projektu Fond malých projektů – Buďme kamarádi – Šatov a Unterretzbach I., KPF-02-145 a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování:
Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Martin Rajnoha, Anna
Sovová, Zdeněk Branč, Bc. Tomáš Malach, Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Ladislav Chvíla
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Bod č. 15
Schválení VZ
Zastupitelstvu městyse Šatov je předložena ke schválení zadávací dokumentace na projekční
práce pro přípravu zástavby RD Stará rota.
Osloveno bude 6 uchazečů: VAS Znojmo, ing. Peloušek, ing. Arch. Čeleda, Projektstudio
EUCZ, ing. Arch. Švaříček, JAPEZ spol. s r. o.
Připomínky: Bc. Tomáš Malach: Souvisí to s tím rozpočtovým opatřením?
Ing. Lenka Stupková: Ano. Dívala jsem se do ekonomické bilance a měli bychom to mít
pokryto.
Bc. Tomáš Malach: A ten projekt půjde jakou cestou? Bavili jsme se o nějakých variantách.
Ing. Lenka Stupková: Pro přípravu zadávací dokumentace a nabídek bude podkladem
projektová studie, kterou již máme. Je ideová. To jak to bude opravdu uspořádáno, je
předmětem této zakázky a diskuze projektanta s námi zastupiteli. Víme, že chceme 23-24
stavebních parcel, na projektantovi, aby dal dohromady požadavky s ideovým záměrem.
Bc. Tomáš Malach: V tom ideovém záměru byla i ta bytovka, počítáme s ní? Měli bychom se
domluvit hned na začátku.
Ing. Lenka Stupková: Můžeme s ní počítat a nemusíme.
Bc. Ladislav Chvíla: Říkali jsme nepočítat.
Zdeněk Branč: Říkali jsme, že ne.
Ing. Lenka Stupková: Říkali jsme, že nebudeme stavět bytovku obce Jestli bude zájem o
pozemky, nebo o stavění domků v počtu šesti, když pro to najdeme kupce, tak proč by tam
nemohli být?
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Bc. Tomáš Malach: Když to bude projektant počítat, co bude malovat, tak je asi rozdíl jestli
tam bude malovat rodinné domy nebo bytovky.
Ing. Lenka Stupková: Projektant bude malovat 4 typové domy a inženýrské sítě, jestli budou
postaveny na 24-26 parcelách, nemůže mít vliv na cenu jeho projekční práce, to by musel
dělat projekt separé pro každý dům.
Anna Sovová: Měli bychom se domluvit, jestli tam tu bytovku chceme nebo nechceme mít,
abychom měli reálnou představu pro projektanty.
Ing. Lenka Stupková: Pro projektanta stačí, aby nacenil předmět plnění, který je tam napsaný
v ZD. Pokud nebudeme chtít jeden typ bytového domu, tak se omezíme na tři typy rodinných
domů a potom nám nebudou účtovat vyprojektování bytového domu, který nebude dělat.
Bc. Tomáš Malach: Tak to rovnou zadejme bez té bytovky, proč se držíme představy
bytovky, když jsme si řekli že bytovku nechceme?
Jaroslav Černý: Bytovky už tam nemají být.
Anna Sovová: Zbytečná práce pro toho projektanta.
Ing. Lenka Stupková: Dobře, tak ji tam nedáme, budeme mít teda jen tři typy rodinných
domů.
Bc. Tomáš Malach: Bude to vycházet z té situačky, kterou již máme nakreslenou?
Jaroslav Černý: Určitě to bude vycházet z té studie, ale studie není dogma, u té studie nejsou
řešeny všechny souvislosti, např. neprojednávali to s hasiči, dopravkou, možná že tam nebude
téčko, a bude tam průjezdná kruhová komunikace.
Ing. Lenka Stupková: Dobře, takže měníme zadání na tři typy domů.
Usnesení č.15
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje zadávací dokumentaci pro projektové
práce Zástavba Šatov – Stará rota s úpravou pro tři typy rodinných domů.
Hlasování:
Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Martin Rajnoha, Anna
Sovová, Zdeněk Branč, Bc. Tomáš Malach, Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Ladislav Chvíla
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
p.Buřval: Obec prodá pozemky a řekne investorovi, že tyto tři typy RD tam můžou být
postaveny?
Jaroslav Černý: Ano.
Bod č. 16
Zprávy o hodnocení nabídek
a) Pořízení sekacího/mulčovacího stroje s předním sečením.
Poptávka na rider, na jehož pořízení jsme žádali dotaci JMK. Osloveno bylo 5 firem, obdrželi
jsme tři nabídky od dvou uchazečů. Jako nejvhodnější nabídka se jeví od společnosti HITL, s.
r.o. na stroj Stiga 740 IX. Za nabídkovou cenu 253 900 Kč s DPH, kdy je tento stroj skladem
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a lze jej použít ihned k sekání na rozdíl od ostatních nabídnutých modelů, které nejsou dle
sdělení výrobce ještě ani ve výrobě.
Připomínky: Bc. Tomáš Malach: Dotace je kolik?
Ing. Lenka Stupková: 70 nebo 50%.
Bc. Tomáš Malach: Je to i se servisem?
Ing. Lenka Stupková: Servis je na Znojemsku, Hitl je z Moravského Krumlova, dodává i do
Dobšic, reference má dobré, ověřovali jsme si to.
Bc. Tomáš Malach: A sekačka, kterou máme teď nefunguje?
Ing. Lenka Stupková: Funguje, ale tato je mulčovací, nemusíme za ní sbírat trávu, bude se
nám hodit u potoka.
Bc. Tomáš Malach: A budou jezdit dva lidi?
Ing. Lenka Stupková: Můžou jezdit tři lidi.
Usnesení č.16
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo nabídky poptávky Pořízení sekacího/mulčovacího
stroje s předním sečením a schvaluje jako nejvhodnější nabídku 1a od společnosti HITL s.r.
o. a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
Hlasování:
Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Martin Rajnoha, Anna
Sovová, Zdeněk Branč, Bc. Tomáš Malach, Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Ladislav Chvíla
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Bc. Tomáš Malach: Dotaci máme přislíbenou?
Ing. Lenka Stupková: Je podaná, ale zastavilo se to nouzovým stavem, tak uvidíme jak to
bude. Není jistá.
Bc. Tomáš Malach: Takže koupě proběhne.
Ing. Lenka Stupková: Koupě proběhne, a buď dotaci dostaneme a proúčtujeme to nebo to
zaplatíme sami.
b) Správa sítě na UM Šatov
Dle požadavků zastupitelů, byly poptány služby IT správu sítě. O nabídku bylo požádáno 5
uchazečů, se všemi pan místostarosta prošel požadavky na služby a místo plnění.
Srovnáním ceny a nabízených služeb a odborných znalostí jako nejvhodnější nabídka byla
vyhodnocena nabídka od společnosti IT Consulting CR s. r. o. (paušální platba 3000 Kč bez
DPH).
Připomínky: Bc. Tomáš Malach: A to jsou paušální ceny?
Ing. Lenka Stupková: Ceny, které jsou uvedeny v tabulce nejsou úplně jednoznačným
ukazatelem (jednoduše srovnatelné). Každý uchazeč nabízí trochu odlišné služby v rámci
paušálu.
Jaroslav Černý: Všichni nabízejí totéž a každý za jinou cenu. Všichni tady byli, se všemi jsme
hovořili, peníze jsou všude podobné, principiálně to vychází všechno stejně kolem 3000,-. Z
odborného hlediska nám IT Consulting vyšel nejlépe, místo 3500 Kč nám šli na 3000 Kč.
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Bc. Tomáš Malach: A kalkulaci na kabeláž dostali zadané všichni?
Ing. Lenka Stupková: O kabeláži jsme se bavili se všemi. Kabeláž budeme dělat ještě
separátně, zadali jsme ji, ale ne všichni nám dali nabídku.
Martin Ranjoha: Kdo tady byl z IT Consulting?
Ing. Lenka Stupková: Pan Růžička.
Martin Rajnoha: Taky nám správu dělají a je s nimi dobrá domluva.
Ing. Lenka Stupková: Dělají správu sítě i na úřadě v Suchohrdlích, mají dobré reference.
Jaroslav Černý: Navíc u IT Consulting je jedno pozitivum, a to že se poměrně dobře znají se
stávajícím správcem sítě, takže i ten převod by mohl proběhnout bez větších komplikací.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
c) Konektivita
Dle požadavků zastupitelů, byly poptány služby internetu. O nabídku bylo požádáno 5
uchazečů, se všemi pan místostarosta prošel požadavky.
Srovnáním přenosových služeb a cen byla jako nejvhodnější nabídka vyhodnocena nabídka
od společnosti Nordic Telecom. Služby máme k dispozici na testování 3 měsíce.
Připomínky: Jaroslav Černý: Každý nabízí jinou rychlost. Nordic nám nabídl zkušební dobu
na tři měsíce zdarma, a funguje to jako hodinky.
Ing. Lenka Stupková: Máme ještě dva měsíce na testování, platíme 15 kč za pevnou IP
adresu.
Anna Sovová: Kdo posuzoval nabídky?
Ing. Lenka Stupková: Já s panem místostarostou, jestli se budete chtít příště zúčasnit výběru
budu jen ráda.
Bc. Tomáš Malach: 100/10?
Jaroslav Černý: Ano, výhoda je že z vrchní kuchyňky vidíme přímo na jejich vysílač. O2 jede
stále na ADSL, tady máme 5G.
Ing. Lenka Stupková: Pokud na 5G přejdou časem i ostatní společnosti, tak uděláme nové
výběrové řízení.
Bc. Tomáš Malach: Je to jen pro úřad, nebo i pro školku, hasiče?
Jaroslav Černý: Odsud je to rozvedeno na školku, hasiče a knihovnu.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
d) Kenwood KVL 8400 S Chef XL Titanium
Zastupitelstvo schválilo 16.3. 2020 pořízení robotu do školní kuchyně. Průzkumem trhu jsme
vytipovali profirobot pro menší zátěž Kenwood KVL 8400 Chef XL Titanium. Srovnání cen
jsme provedli z internetových nabídek. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.
Nejvhodnější nabídka byla od společnosti TS Bohemia, kdy byla nejnižší cena 17 652 Kč vč.
DPH a také byla zohledněna i možnost řešení případných reklamací v místě.
Připomínky: nebyly vzneseny
Zastupitelstvo bere na vědomí.
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Bod č. 17
Dotace - hasiči tranzit
Předkládám k projednání schválení možnosti podání žádosti o dotaci na pořízení zásahového
dopravního vozidla z vyhlášené dotace MV ČR. Předpokládaný výdaj na toto auto
i s příslušenství činí 950 tisíc Kč, MV poskytuje 70%. Po schválení dotace MV, bude řešen
i příspěvek JMK. K dofinancování z rozpočtu městyse zůstává cca 200 tisíc Kč. Tyto náklady
by bylo možné hradit i z prostředků získaných za prodej stávající staršího zásahového vozidla.
Úspěšnost schválení žádosti není velká, zejména při podání první žádosti. Pokud bychom
přece jenom uspěli, jedná se o výdaj až do rozpočtu roku 2021.
Připomínky: Jaroslav Černý: Musíme přistavět další garáž, na tři auta.
Ing. Lenka Stupková: Nemusíme, financování našeho podílu, můžeme hradit z prodeje našich
současných vozidel, a myslíme si, že obecní kasu by to nemuselo stát nic.
Mgr. Květoslava Pykalová: Mluvili jsme se o tom čerpadle za 200.000 Kč?
Ing. Lenka Stupková: Ano, kdyby se opravovalo, tak by nás to stálo taky 200.000Kč. Ptali se
mě z kanceláře hejtmana, jestli jsme schopni dodržet lhůty, které jsme řekli v žádosti. Tím, že
se jedná o nákup auta z Chvalovic, tak ano. Žádáme o 650.000 Kč na pořízení CAS, jaká bude
reálná cena prodeje bude záviset na zastupitelstvu Chvalovic, ale budeme chtít, aby to bylo
podle znaleckého posudku. Takže bychom koupili cisternu, a prodali bychom obě cisterny,
které máme v garáži.
Bc. Tomáš Malach: Které to čerpadlo nefunguje?
Martin Rajnoha: Na Karose, je to vodní čerpadlo, které tlačí vodu na hasení. Když to čerpadlo
zapne, tak všude kolem teče voda, zatím to funguje, ale špatně. Pokud se to úplně nezničí, tak
s ním budou jezdit.
Ing. Lenka Stupková: Funguje, ale ne na 100 %.
Usnesení č.17
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje podání žádosti o pořízení DA z dotací
MV.
Hlasování:
Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Martin Rajnoha, Anna
Sovová, Zdeněk Branč, Bc. Tomáš Malach, Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Ladislav Chvíla
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Bod č. 18
Projekt dílna
Předkládáme návrh na zahájení projektových prací na vybudování víceúčelové budovy dílen
na dvoře KD. V současné době nejsou adekvátní prostory pro uložení materiálu a nářadí a
práce zaměstnanců městyse při deštivém počasí na opravě majetku městyse. Budova by
současně mohla sloužit jako informační centrum, oprava a dílny pro cykloturisty, dobíjecí
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stanice pro elektrokola. Jedná se přípravu projektové dokumentace pro zpracování žádosti o
dotaci.
Předpokládané náklady na dokumentaci odhadujeme na cca 170 tisíc Kč.
Připomínky: Anna Sovová: Co jsou ty malé místnosti?
Martin Rajnoha: WC.
Anna Sovová: Pro koho?
Ing. Lenka Stupková: veřejná toaleta, přístupná z venku a WC pro zaměstnance.
Anna Sovová: Archiv bude kam?
Ing. Lenka Stupková: Nápis Archiv neberte jako směrodatný název. Je to v podstatě místnost
pro jednání, nebo depozit knihovny, cokoliv si vymyslíme, to tam bude.
Jaroslav Černý: Je to multifunkční domek, nevíme jak ho nazveme. Uvidíme jaké se nabídnou
dotace, mohl by to být cyklopoint, archiv, infocentrum, prozatím to nazýváme jako
multifunkční domek.
Ing. Lenka Stupková: Mohli bychom sehnat více dotací na vybudování jedné budovy, bez
projektu se ale nehneme.
Jaroslav Černý: Kdo nemá projekty, nemá dotace.
Martin Rajnoha: Je potřeba mít to nachystané v šuplíku.
Ing. Lenka Stupková: Vodovod stavíme podle projektu z roku 2011.
Usnesení č.18
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje zpracování projektové dokumentace na
výstavbu dílen a infocentra a pověřuje starostku vypsání výběrového řízení na dodání
projektové dokumentace pro stavební povolení.
Hlasování:
Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Martin Rajnoha, Anna
Sovová, Zdeněk Branč, Bc. Tomáš Malach, Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Ladislav Chvíla
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Bod č. 19
Pronájem hrobových místnost
V současné době je na hřbitově 122 nepronajatých míst. Po schválení řádu pohřebiště a dle
metodiky JMK (odkonzultováno i s metodikem MMR) by měl následovat postup vyhlášení
záměru pronájmu volných míst, za které se více jak 10 let neplatí. Navrhujeme odstranění
rozbitých hrobových míst a vyvěšení informace, že pokud má někdo o hrob svých předků,
který udržuje, zájem ať se dostaví na úřad ke sjednání nájemní smlouvy jinak bude hrobové
místo k 1.1.2021 zrušeno.
Neoznačená hrobka u bočního vchodu bude využita jako obecní hrob, dojde k jeho zasypání
zeminou a zřízení náhrobku.
Připomínky: Bc. Tomáš Malach: Máme tam čas do konce roku, nejde to udělat rychleji?
Ing. Lenka Stupková: Většinou ti, kteří se starají o hroby jezdí na dušičky.
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Bc. Tomáš Malach: Když se o hroby nestarají 10 let, tak asi teď nepřijedou.
Ing. Lenka Stupková: Na některých jsou kytičky, nevíme jestli je tam dává někdo z jiného
hrobu, nebo tam skutečně někdo jezdí. Tam, kde nejde přečíst, kdo je to pochován a nikdo se
o ně nestará, tak tyto místa můžeme dál nabídnout k nájmu. Tam, kde je nějaký pohyb, mi
přijde slušné je upozornit, ale je jich 122, takže nouzí trpět určitě nebudeme.
Usnesení č.19
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje záměr pronájmu volných hrobových
míst, vyvěšení informace na hřbitově pro pozůstalé k možnosti pronájmu stávajících hrobů, o
které se starají a zřízení obecního hrobu.
Hlasování:
Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Martin Rajnoha, Anna
Sovová, Zdeněk Branč, Bc. Tomáš Malach, Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Ladislav Chvíla
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Bod č. 20
Cenová mapa
Zastupitelům byl předložen návrh zatřídění pronajímaných pozemků do cenových kategorií.
S ohledem na toto zatřídění navrhujeme pro plochy pro občasné parkování na pozemku
městyse, který není veřejným parkovištěm, použít sazby jako pro kategorii ostatní pozemky
(tj. 60,- Kč).
Připomínky: Jaroslav Černý: Musíme to předělat máme tam chyby.
Bod č. 20 se přesouvá na další zasedání zastupitelstva.
Bod č. 21
Ceník služeb městyse Šatov
Zastupitelé na zasedání č. 9 dne 16.10.2019 schválilo Ceník služeb Městyse Šatov. Doplnili
jsme jej o tyto služby: zapůjčení židlí, zapůjčení stolů, zapůjčení míchačky a údržbu a úklid
zahrad zaměstnanci městyse.
Připomínky: Anna Sovová: Týká se to i při spolupráci obecních akcí?
Ing. Lenka Stupková: Když městys bude spolupořadatelem akce, tak tam nebudeme vybírat
peníze. Je to myšleno tak, když bude někdo chtít posekat zahradu, nebo opravit králíkárnu.
Jaroslav Černý: Je to hlavně o sekání zahrad.
Mgr. Květoslava Pykalová: Takže to nahlásí na obec?
Ing. Lenka Stupková: Nahlásí se na obec, že chce tuto službu, a vyšleme tam zaměstnance,
vystavíme doklad (fakturu).
Bc. Tomáš Malach: Jen k tomu ceníku, kosmetická záležitost, nemohlo by to být se sazbami
DPH?
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Ing. Lenka Stupková: Všechno je bez DPH.
Bc. Tomáš Malach: Pexeso je bez DPH?
Ing. Lenka Stupková : Ano.
Jaroslav Černý: Pro ty lidi by bylo srozumitelnější s DPH.
Ing. Lenka Stupková: Pokud to nevadí žádným daňovým předpisům, jsem pro uvedení
konečné ceny s DPH.
Bc. Tomáš Malach: Je v tom takto zmatek.
Jaroslav Černý: Je v tom zmatek.
p. Buřval: Myslím si, že je to o tom, že když vláda schválí novou sazbu DPH, tak se nebudou
muset znovu schvalovat ty ceny, ve kterých by bylo nové DPH započteno. Proto je to
napsaný, že je to bez platné sazby DPH.
Ing. Lenka Stupková: Když bude změna DPH, tak změníme ceník.
Jaroslav Černý: Je to těžké i s vozíkama. Lidi šílí, když jim vysvětluji, že je to 50 kč bez
DPH, takže 60 s DPH.
Anna Sovová: S DPH to bude srozumitelnější.
Jaroslav Černý: Lidi potřebují vědět kolik zaplatí.
Ing. Lenka Stupková: Ceny se zapíší s daní jako konečné.
Usnesení č.20
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje Ceník služeb Městyse Šatov s platností
od 1.5.2020.
Hlasování:
Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Martin Rajnoha, Anna
Sovová, Zdeněk Branč, Bc. Tomáš Malach, Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Ladislav Chvíla
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
Bod č. 22
Schválení dodatku ke smlouvě o dílo Prodloužení inženýrských sítí Vodovod
Při realizaci projektu vybudování vodovodu směrem k nádraží došlo k úspoře finančních
prostředků ve výši 143 900,20 Kč bez DPH.
Připomínky: nebyly vzneseny.
Usnesení č.21
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo Prodloužení
inženýrských sítí Vodovod a pověřuje starostku jeho podpisem.
Hlasování:
Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Martin Rajnoha, Anna
Sovová, Zdeněk Branč, Bc. Tomáš Malach, Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Ladislav Chvíla
Proti 0
Zdrželi se 0
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Usnesení č. 21 bylo schváleno.
Bod č. 23
Různé
a) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městys Šatov
Vyvěsili jsme na úřední desku Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Šatov. Ten
jsme museli udělat až do roku 2030, s ohledem na přijatý úvěr na koupi roty. Schvalovat jej
budeme až uplyne 15 dní od vyvěšení a to bude na příštím zasedání.
b) Dotace Nadace partnerství výsadba 100 stromů, podání žádosti do 31.5.2020
Do 31.5.2020 bych měla připravit místa, kde by byla vhodná výstavba stromů. Měl by to být
náš pozemek. Vypracovat geodetické zaměření prostoru pro výstavbu a projekt vhodnosti a
údržby vysazených stromů. Této žádosti o dotaci bych se zúčastnila, nevím, jakou máme
šanci na úspěch, jedná se o oslavu Aleje svobody, navrhuji abychom pokračovali dál
větrolamem směrem na peklo.
Připomínky: nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Bod č. 24
Závěr
Předsedající ukončila projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva Městyse Šatov
v 19:55 hodin.
Dne: 29.04.2020
Zapisovatelka: Irena Rousová
Starostka: Ing. Lenka Stupková ………………..……Ověřila a podepsala dne: .....................
Ověřovatelé zápisu: Bc. Ladislav Chvíla …...………...Ověřil a podepsal dne: .........................
Anna Sovová……..……………Ověřila a podepsala dne: .....................
Zápis byl vyhotoven dne: 07.05.2020
Razítko městyse:
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