Městys Šatov

Šatov 124, 671 22 Šatov

Naše číslo jednací: 0000313/2020/UMŠA

ZÁPIS
o průběhu zasedání zastupitelstva č. 2/2020
konaného dne 11.02.2020 v Šatově
Starostka (předsedající) zahájila zasedání Zastupitelstva Městyse Šatov
v 18.30 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 8 členů zastupitelstva, a že zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné (viz prezenční listina).
Omluveni: Bc. Ladislav Chvíla
Předsedající konstatovala, že zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 14. 01. 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. Souhlas se záměrem výsadby stromů v obci dle Výzvy č.9/2019
5. Dotace JMK 2020
6. Žádost o vyřazení z inventáře MŠ
7. Směrnice pro poskytování cestovních náhrad
8. Zpráva o stavu schválení obecně závazných vyhlášek městyse
9. Opatření Audit FamilyFriendlyCommunity
10. Různé
11. Závěr
Připomínky: p. J. Černý – diskuze nebude?
Starostka – bude po různým, před závěrem
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Usnesení č. 1
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje program jednání zastupitelstva Městyse Šatov
konaného dne 11.02.2020 následující body:
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů
3. Kontrola usnesení z minulých zasedání ZM
4. Souhlas se záměrem výsadby stromů v obci dle Výzvy č.9/2019
5. Dotace JMK 2020
6. Žádost o vyřazení z inventáře MŠ
7. Směrnice pro poskytování cestovních náhrad
8. Zpráva o stavu schválení obecně závazných vyhlášek městyse
9. Opatření Audit FamilyFriendlyCommunity
10. Různé
11. Závěr
Hlasování:
Pro 8 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Mgr. Květoslava
Pykalová, Bc. Tomáš Malach, Martin Rajnoha, Anna Sovová, Zdeněk Branč
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
Bod č. 2
Volba ověřovatelů
Předsedající podala návrhy na ověřovatele zápisu č. 2/2020 zasedání zastupitelstva Městyse
Šatov ze dne 11.02.2020. Navrhla pana Miroslava Matuščina a pana Martina Rajnohu, kteří
vyslovili s návrhem souhlas. Jako zapisovatelku navrhla Bc. Dagmaru Stojanovou.
Připomínky nebyly vzneseny
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje za ověřovatele zápisu č. 2/2020 ze zasedání
zastupitelstva Městyse Šatov ze dne 11.02.2020 pana Miroslava Matuščina a pana Martina
Rajnohu, za zapisovatelku Bc. Dagmaru Stojanovou.
Hlasování:
Pro 8 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Mgr. Květoslava
Pykalová, Bc. Tomáš Malach, Martin Rajnoha, Anna Sovová, Zdeněk Branč
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
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Bod č. 3
Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva
Kontrolu zápisu č. 1/2020 z jednání ZM ze dne 14.01.2020 provedli pan Jaroslav Černý a pan
Zdeněk Branč. 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 bere na vědomí.
Bod č. 4
Souhlas se záměrem výsadby stromů v obci dle Výzvy č. 9/2019
Zastupitelstvu byl předložen záměr na výsadbu stromů v intravilánu městyse v lokalitě
u kostela a ,,Vácové zmole“ podél cesty. Celkem by mělo být vysazeno 46 stromů z dotace
Národního programu životního prostředí výzva č. 9/2019. Žádost o dotaci bude předložena do
21.2.2020 (dotace 100 %).
Připomínky: pí. A. Sovová – je nutné sázet dva jírovce u kostela, kde byly stromy odstraněny
z důvodu narušení zídky? Stromy zde vhodné asi nebudou. Kdo vybíral počet a druh stromů
nebo to je už dané?
Starostka – není to dané, stromy vybíral odborník (dendrolog) - druh stromu domovský a
takové stromy, aby přečkaly ta sucha, protože stromy musí vydržet 10 let.
Pí. A. Sovová - 25 meruněk – u těchto stromů je důležitý řez. Budou vysázeny na hranici
pozemku městyse a budou přesahovat do cizích pozemků a také je tam nájezd zemědělského
družstva, tak jestli to je vhodné – jezdí tam velké stroje. Tím chci upozornit, aby nevznikl
zbytečně nějaký problém s těmi vlastníky.
Starostka – s družstvem jsem to projednávala, ale výsadba bude na našem pozemku.
Pí. A. Sovová – musí být výsadba aleje? Bylo by dobré to projednat s architekty, co nám
vytvořili vizualizaci, jestli neplánují někde alej. Určitě by se našla i jiná místa na výsadbu.
Starostka – ano, musí být alej vysázená. Jediná lokalita v návrhu architektů byla podél hlavní
ulice a na Zimní ulici a to bylo doplnění solitérních stromů, ale to nám nepasuje na liniovou
dotaci, další plánovanou výsadbu měli v extravilánu a na to dotace zatím není.
Výsadba u kostela - jiný vhodný druh nebo upustíme úplně od sázení?
Všichni zastupitelé souhlasí, aby se u kostela stromy vysázely, ale jiný druh.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje záměr výsadby stromů v obci dle Výzvy
č. 9/2019.
Hlasování: Pro 8 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Mgr.
Květoslava Pykalová, Bc. Tomáš Malach, Martin Rajnoha, Anna Sovová, Zdeněk Branč
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
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Bod č. 5
Dotace JMK 2020
Po prostudování vypsaných dotačních titulů na rok 2020 navrhuji předložit dvě žádosti. První
žádost na vybudování kanalizace směrem k nádraží v rámci individuální dotace a druhá žádost
z programu Podpora rozvoje venkova v JMK DT 7 Komplexní úprava veřejných prostranství,
obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně (dotace 50 %) – pořízení strojů na údržbu zeleně
(raider), mobiliáře do parku (velké květináče) a závlahové zařízení – cca 250 tis. Kč.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování
kanalizace směr nádraží a pořízení mobiliáře a stroje na úpravu veřejné zeleně z dotačních
titulů JMK 2020.
Hlasování: Pro 8 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Mgr.
Květoslava Pykalová, Bc. Tomáš Malach, Martin Rajnoha, Anna Sovová, Zdeněk Branč
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.4 bylo schváleno
Bod č. 6
Žádost o vyřazení majetku z inventáře MŠ
Ředitelka MŠ předložila zastupitelům žádost o vyřazení majetku z inventáře. Soupis obdrželi
zastupitelé do svých materiálů. Jedná se o zařízení pořízená v roce 2000, 2004, 2008, 2009 a
2014.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje žádost o vyřazení majetku z inventáře
MŠ čj. 110/2020/UMŠA.
Hlasování: Pro 8 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Mgr.
Květoslava Pykalová, Bc. Tomáš Malach, Martin Rajnoha, Anna Sovová, Zdeněk Branč
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Bod č. 7
Směrnice pro poskytování cestovních náhrad
Předkládám ke schválení dodatek směrnice pro poskytování cestovních náhrad, který reaguje
na schválenou vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 558/2019 Sb. Navržené sazby
stravného činí 100,- Kč (při trvání pracovní cesty v délce 5 – 12 hodin), 140,- Kč (delší než
12 hodin a kratší však 18 hodin), 220,- Kč (při cestě delší než 18 hodin).
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Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje znění dodatku č. 6 směrnice pro
poskytování cestovních náhrad.
Hlasování: Pro 8 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Mgr.
Květoslava Pykalová, Bc. Tomáš Malach, Martin Rajnoha, Anna Sovová, Zdeněk Branč
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
Bod č. 8
Zpráva o stavu schválení obecně závazných vyhlášek městyse
Schválené obecně závazné vyhlášky městyse jsme předložili ke stanovisku odboru veřejné
správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. Právní posouzení vyhlášek dospělo
k závěru, že přijaté vyhlášky nejsou v rozporu se zákonem. Při případné novelizaci doporučují
přihlédnout k výkladu MF u některých vyhlášek.
Připomínky: nebyly vzneseny
Zastupitelstvo Městyse Šatov bere na vědomí zprávu o stavu schválení obecně závazných
vyhlášek městyse.
Bod č. 9
Opatření Audit FamilyFriendlyCommunity
Městys Šatov se v roce 2019 zapojil do projektu JMK Audit FamilyFriendlyCommunity.
V měsíci lednu a únoru dospěl projekt do poslední přípravné fáze. Pracovní skupina s vedoucí
projektu paní Rousovou vyhodnotila dotazníky a poznatky z osobních setkání s občany a
vytipovala opatření, které by bylo vhodné realizovat.
Při schvalování si musíme uvědomit, zda to, co schválíme, jsme schopni zrealizovat do tří let,
jestli stihneme její realizaci, např. rekonstrukce budovy MŠ, tak pravděpodobně to je pro nás
prioritou, ale do tří let pouze stihneme část nebo jenom projekt. Vybraná opatření dostali
zastupitelé do svých matriálů. Jednotlivé návrhy přednese a vysvětlí vedoucí projektu a
pracovní tým. Předávám slovo.
Pí. I. Rousová celý projekt představila – oslovili jsme různé kategorie – MŠ, ZŠ, školní
družina (kreslené návrhy) a další formuláře jsme získali od občanů (sběrná místa). Z toho
všeho se vybrala opatření. Rozdělili jsme je do tří kategorií podle priority (1 – 3), nejvyšší
priorita má hodnotu 1.
Projektová skupina vybrala z návrhů občanů následující opatření:
- dětské hřiště
- ukázku zbraní (ukončení prázdnin)
- jednorožec do MŠ
- projekt na rekonstrukci budovy MŠ
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- parkoviště pod ZŠ Šatov
- parkour hřiště
- klubovna pro mládež
- divadlo pro dospělé (představení)
- klubovna pro seniory
- úprava porostu mezi hroby na místním hřbitově
- důstojné posezení pro seniory v budově DCHB
- posilovací stroje pro seniory
- obnova klubu důchodců
- spojení akcí a vycházek senioři + MŠ Šatov
- služby obyvatelstvu (sekání trávy apod.)
- nová knihovna
- zmodernizování fondu knihovny
- odpočinkové místo s herními prvky
- výsadba stromů
- květinová výzdoba u KD
- veřejné WC
- retardéry
- protierozní opatření (Louky)
- den hasičů
- klidné místo na čtení a odpočinek
- veřejné ohniště
- cyklostezka
- projekt na vodní plochy
- projekt na relaxační oblast
Připomínky: Mgr. K. Pykalová – to je velký plán, ale musí na to městys mít peníze. Znojmo
zveřejnilo, kolik je dluh na 1 obyvatele a do kdy ten dluh budou splácet. A také se musí
splácet, kolik budeme dluh, když se koupí rota. Můžeme to nějak odhadnout?
Starostka – počítala – 7 a půl. mil. plus 4 a půl mil. (úvěry) děleno počtem obyvatel (1119
obyvatel) je cca 10 tis. Kč. Do kdy máme úvěry splatné?
Pí. účetní – úvěry do r. 2025 a nový úvěr do r. 2030.
Bc. T. Malach – úvěr na koupi roty městyse budeme mít, ale ty pozemky se budou prodávat,
prachy budou k dispozici.
Starostka – některé z těch bodů nás nemusí stát tolik peněz, dle hodnocení banky máme
zdravou ekonomiku. Opatření se nemusí nyní přijmout, ale zahrnou se do plánu rozvoje obce
a budeme čekat na vhodnou chvíli na dotace.
Pí. I. Rousová – některé projekty jsou drahé, ale může se zrealizovat alespoň projekt.
Pí. A. Sovová – úvěr na koupi roty – je to předražená nabídka pro obec, je to nehospodárné
zacházení s veřejnými prostředky. Některá opatření z auditu by se mohla udělat, aniž bychom
investovali finanční prostředky např. klubovnu pro děti a pro seniory (knihovna a Senior Point
– pouze 2 dny v týdnu otevřený). Senior Point se přesune do knihovny a bude klubovna pro
seniory nebo naopak nechat seniory, aby se scházeli v knihovně. Další opatření –
odpočinková místa – máme velké hřiště, kde se může vybudovat aktivní a odpočinková část
pro malé, velké i seniory a nemusí to blokovat aktivity fotbalu (vše do jednoho areálu).
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Pí. I. Rousová – Senior Point – ženské z DCHB říkaly, že do něj chodit nebudou, kafe nepijí.
Tam se vejde tak 10 lidí. Opatření z auditu dětské hřiště se bude budovat z dotace, takže to
splňujeme (v opatřeních Auditu FamilyFreindlyCommunity mohou být realizace z dotací).
Starostka – už některé věci řešíme, na některé věci se podala žádost na dotace.
P. V. Peterka – malé děti nemůžou tak daleko na hřiště chodit.
Pí. A. Sovová – to jsem taky říkala, že by měla mít školka zahradu.
P. V. Peterka – chce to co nejmenší náklady na městys. Koupi roty jste si odsouhlasili.
Nehledejte problémy, co neudělat. Ovocné stromy (meruňky) – vždyť to jsou ovocné stromy,
vše se dá řešit (obec to může ořezat), proč hledat problémy. Můžeme být rádi, že se nasadí
nějaký strom.
Pí. A. Sovová – to byla pouze připomínka. Vlastník, aby věděl, že bude mít na hranici strom.
P. V. Peterka – vybírali jsme opatření auditu s nejmenší finanční zátěží pro obec. Školka
novou střechu potřebuje – projekt na renovaci školky + fasáda z dotací.
Bc. T. Malach – nevidím v tom problém – půjčíme si peníze, pozemky máme naceněné –
obec do toho dá třeba 1 mil., takže 6 mil. se nám vrátí zpátky. Je to fakt levný úvěr – 1,62 %
na 10 let, to není jak kulturák, že peníze jsou pryč. Musíme všechno nejprve zaplatit a pak to
dostaneme zpátky. Úvěr není problém.
Starostka – pojďme tedy vybrat za levně a splnitelné, ty dražší až na příští období.
P. J. Černý – vše je v pořádku, řada věcí je ve vizích, můžeme to vzít pouze na vědomí. Co se
stane, když to schválíme a neuděláme? Priorita 1 znamená udělat to do jednoho roku?
Starostka – vezmeme to tak, že vše je do tří let. Musíme alespoň nějaká opatření schválit, tlačí
nás čas, zavázali jsme se smlouvou. Pokud nesplníme podmínky pro certifikát (nedostaneme
certifikaci)– budou mínusové body pro dotace od JMK. Stačí jen projekt, pokud se schválí.
Tak si projdeme všechna opatření:
- dětské hřiště – žádost o dotaci podaná, do roka se udělá – ANO
- ukázka zbraní (ukončení prázdnin) – ukončení prázdnin s hasiči a s panem Chvílou
ohledně zbraní jsem už mluvila - ukončení prázdnin se již dělalo a bude se v něm
pokračovat – ANO
- jednorožec do MŠ – to si děti přály, barevná zeď venku na dvorku s namalovaným
jednorožcem, cca 2.000,- Kč – ANO
- projekt na rekonstrukci budovy MŠ – ten nemáme (máme jen kalkulaci na střechu
v MŠ) – NE
- parkoviště pod ZŠ Šatov – finančně náročné, je to větší téma - NE
- parkour hřiště – cena 1 – 3,5 mil. Kč – NE
- klubovna pro mládež – při rekonstrukci topení ve škole, by se využila kotelna, děti se
chtějí také zapojit při realizaci, cca 200. tis. Kč - ANO
- divadlo pro dospělé (představení) – to pořádáme, takže je splněno – ANO
- klubovna pro seniory – snesou se senioři s mládeží? Uděláme ji v knihovně v DCHB a
přestěhujeme knihovnu do školy – ANO
pí. M. Kropáčová – máme Senior Point, ale otevřený jen 4 hodiny v týdnu, nemůžeme
tam chodit, kdy chceme. Starostka – můžete tam chodit a uvažuji, že klíč předáme
někomu ze seniorů
- úprava porostu mezi hroby na místním hřbitově – vyštěrkovat mezi hroby – ANO
pí. A. Sovová – srovnat i ten terén mezi hroby a pak upravit
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starostka – instalovat ,,policajta“ do brány hřbitova, ať tam nekontrolovaně nejezdí
auta do pohřebiště
důstojné posezení pro seniory v budově DCHB – vybudovat za budovou, aby v létě
mohli senioři posedět venku, upravit prostor a lavičky za budovu dát do stínu – ANO
posilovací stroje pro seniory – muselo by se to vymyslet - NE
obnova klubu důchodců – obec na to nemá síly, iniciativa jednotlivců – např. od
mladých, nezřizovat hned spolek, ale iniciativa několika občanů – ANO
spojení akcí a vycházek senioři + MŠ Šatov – ANO
služby obyvatelstvu (sekání trávy apod.) – ANO
nová knihovna – v ZŠ Šatov pod schody, úprava dveří a sádrokartonové stěny, aby se
prostor vytopil, náročnější. Udělat jen projekt – ANO
zmodernizování fondu knihovna – dotace příhraniční spolupráce, interaktivní knížky
cca 20 knížek – ANO
odpočinkové místo s herními prvky – ve ,,Vácové zmole“ , využít dřevo z našeho lesa,
něco udělat z toho dřeva a něco ještě koupit – 300 tis. Kč – ANO
výsadba stromů – ANO
květinová výzdoba u KD – dotace JMK – ANO
veřejné WC – NE
starostka – wc by mělo být v parku, ale finančně náročné na projekt a peníze. Pí. I.
Rousová – měl by tam být i pult na přebalování. Pí. A. Hájková – jak to bude otevřené
(klíče na úřadě) a jak zabezpečené?
retardéry – ANO
protierozní opatření (Louky) – p. V. Beck – výsadba větrolamu a také by se musela
opravit cesta (seškrábnout a něco na ni navézt), p. V. Peterka – eroze půdy při deštích,
musely by se tam vysázet stromy a keře, starostka – je tam velký sešup a bahno při
deštích je až ve vesnici, stromy a keře tam v podstatě jsou - NE
den hasičů – ukončení prázdnin, p. V. Beck – hasiči udělají besedu s dětmi z MŠ a ZŠ,
popovídají si s dětmi, co můžou a co nemůžou apod. – ANO
klidné místo na čtení a odpočinek – ve ,,Vácové zmole“ a knihovna – ANO
veřejné ohniště – bezpečně opéct buřty - p. V. Beck – tam jak se dělá ,,krosík“ – směr
do Hnanice, musíme spoléhat, že se nic nestane –lze určitě zjistit bezpečnostní
podmínky, pí. A. Hájková – v ,,Pekle“ (obecní remízek) je neosázená proluka a cesta
je tam pevná a je to dostatečně daleko od obce, tak tam by se mohly umístit lavičky, p.
V. Peterka – jednoduché lavičky od obce, jednoduchým způsobem do země
zabudovat, pí. A. Sovová – nebo na hřišti - tam máme ohniště, záchody, vodu, lavičky
– NE
cyklostezka – p. V. Peterka – je to nová cyklostezka podél potoka Daníže do sklepní
ulice u Chvalovic. Starostka - spolupráce s Chvalovice. Znojmo spolu s Chvalovicemi
nás oslovili na budování cyklostezky pro pracovníky, kteří jezdí do práce na Hatě
(z dotace), podél nové tratě na Hatě – trasa ze Znojma podél potoka kolem bunkru u
Chvalovic, pí. A. Sovová – tam vede oficiální cyklostezka – ANO
projekt na vodní plochy – p. V. Peterka – za tratí na pravém břehu Daníže na obecních
pozemcích, první pozemek je dle územního plánu nějaký biokoridor a druhý
zemědělská půda, vodní zdroj z čističky, pak kolem vodní plochy nainstalovat lavičky.
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Starostka - nejprve se musí udělat změna územního plánu (tak do roka) a nechat
peníze na dotace (dát do plánu) – ANO
projekt na relaxační oblast – odpočinková zóna směr Chvalovice (bude jako výstup z
vizualizace) - ANO

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje tato opatření
Familyfriendlycommunity:
- dětské hřiště
- ukázka zbraní (ukončení prázdnin)
- jednorožec do MŠ
- klubovna pro mládež
- divadlo pro dospělé (představení)
- klubovna pro seniory
- úprava porostu mezi hroby na místním hřbitově, vč. srovnání terénu
- důstojné posezení pro seniory v budově DCHB
- obnova klubu důchodců
- spojení akcí a vycházek senioři + MŠ Šatov
- služby obyvatelstvu (sekání trávy apod.)
- nová knihovna - projekt
- zmodernizování fondu knihovna
- odpočinkové místo s herními prvky - ,,Vácová zmola“
- výsadba stromů
- květinová výzdoba u KD
- retardéry
- den hasičů
- klidné místo na čtení a odpočinek - ,,Vácová zmola“
- cyklostezka ve spolupráci s Chvalovicemi
- projekt na vodní plochy – změna ÚP
- projekt na relaxační oblast

Auditu

Hlasování: Pro 8 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Mgr.
Květoslava Pykalová, Bc. Tomáš Malach, Martin Rajnoha, Anna Sovová, Zdeněk Branč
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
Bod č. 10
Různé
1) Předložení žádosti o dotaci na Multifunkční hřiště Šatov
Pro finální předložení žádosti na vybudování dětského hřiště je potřeba dodat správci dotace
souhlas zastupitelstva s předložením žádosti. Termín pro podání žádosti je 17.2.2020.
Připomínky: nebyly vzneseny.
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Usnesení č. 8
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje podání žádosti na vybudování
Multifunkčního dětského hřiště z dotačního titulu 117d8210H Podpora budování a obnovy
míst aktivního a pasivního odpočinku.
Hlasování: Pro 8 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Mgr.
Květoslava Pykalová, Bc. Tomáš Malach, Martin Rajnoha, Anna Sovová, Zdeněk Branč
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
2) Schválení smlouvy o úvěru č. 2020001924
Na minulém zasedání jsme schválili koupi pozemků ,,Stará rota“ a financování koupě z úvěru
u banky ČSOB. Nyní předkládám ke schválení text úvěrové smlouvy č. 2020001924. Jedná se
o dlouhodobý úvěr ve výši 7 475 000,- Kč, s fixní úrokovou sazbou ve výši 1,62 % se
zahájením čerpání do 24.3.2020 a splatností do 25.4.2030. K první splátce ve výši 62 000,Kč dojde 27.4.2020.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje znění smlouvy o úvěru č. 2020001924 s
Československou obchodní bankou, a.s. dlouhodobý úvěr ve výši 7 475 000,- Kč, s fixní
úrokovou sazbou ve výši 1,62 % se zahájením čerpání do 24.3.2020 a splatností do
25.4.2030 a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: Pro 7 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Mgr.
Květoslava Pykalová, Bc. Tomáš Malach, Martin Rajnoha, Zdeněk Branč
Proti 1 - Anna Sovová
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
3) Rozpočtové opatření č. 1/2020
Pro přijetí úvěru na koupi do rozpočtu městyse včetně finančních prostředků na úroky
předkládáme rozpočtové opatření č. 1/2020. V tomto rozpočtovém opatření je zahrnuta i
úhrada koupě bunkru.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č.1/2020.
Hlasování: Pro 8 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Mgr.
Květoslava Pykalová, Bc. Tomáš Malach, Martin Rajnoha, Anna Sovová, Zdeněk Branč
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
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4) Žádost o schválení přijetí daru
Paní ředitelka ZŠ předložila zastupitelstvu žádost o přijetí daru ve formě sportovních
pomůcek, která obdržela škola od Asociace školních sportovních klubů „Sportuj ve škole.“
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje žádost o přijetí daru sportovních
pomůcek od Asociace školních sportovních klubů „Sportuj ve škole“ pro ZŠ Šatov.
Hlasování: Pro 8 – Ing. Lenka Stupková, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Mgr.
Květoslava Pykalová, Bc. Tomáš Malach, Martin Rajnoha, Anna Sovová, Zdeněk Branč
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
P. V. Peterka – co se pořídilo?
Ředitelka ZŠ - např. míčky, švihadla, padák pro malé děti, překážky apod.
Přihlásil se o slovo Bc. Tomáš Malach:
Do 29.2.2020 – OSA – psal jsem ještě nějaké dotazy, domluvit se s místními restauratéry,
sednout si s vinaři a všemi organizacemi a vysvětlit o co jde, je to velice výhodné, šli
s poplatky dolů a budou to hlídat.
V zápise z jednání je vše v pořádku, jen mi v tom minulém zápisu chybí komplet moje
finanční zpráva, v zápise bylo pouze, že jsem něco přednesl – není tam ten text té zprávy.
Chtěl bych hlasovat, aby finanční výbor měl možnost zveřejnění všech provedených i
budoucích finanční zpráv výboru.
Dále bych chtěl schválit, aby finančnímu výboru byly dodávány komplet podklady ke
kontrole a ne prázdné papíry, jako zastupitelé máme právo nahlídnout do všech dokumentů.
Úřad si vymyslel, že jako výbor nemáme právo do těchto dokumentů nahlídnout. Není to nic
nového, možná se více dovíme zítra ze schůzky GDPR. Příště bych ty prázdné papíry nechtěl.
Jestli někdo neví, o co jde, tak 31.1. 2020 jsme udělali finanční kontrolu a toto jsme dostali
(pan Malach ukazuje poloprázdné papíry) - tam byly osobní údaje více lidí. Není to ještě
ukončené, úřad se k tomu nevyjádřil. Nechci o tom více hovořit. Chtěl bych odhlasovat, že
chceme všechny podklady.
Minule jsem odprezentoval zprávu a chtěl bych se vyjádřit k bodu 5, 6 a 7 (ten ne, to je
k úvěru) a k bodu 8 a 10.
Zpráva finančního výboru – bod 5 – skládka - doporučení od finančního výboru bylo
prošetření skládky starostkou a výsledky má starostka předložit do 30.4.2020.
Starostka – minule jsme přijali a teď bychom měli připravit opatření, která ze zprávy vznikají.
Jsme ve fázi, kdy žádáme o prodloužení, pro zjištění skutečného stavu uděláme sondy, dojde
k zaměření, abychom zjistili, jaká je kapacita, kolik bylo vyvezeno, zaveženo a kým a do
budoucna jaká je ještě volná kapacita.
P. V. Peterka – jakým způsobem se to prošetří, auditem nebo policií? Skládka fungovala rok –
pan starosta nějakým způsobem neoznámil, že firma odstoupila, jezdily náklaďáky
z Chvalovic, firma si ji nepřebrala - neodsouhlasil firmu, která odstoupila a vyváželo se tam
pořád dál.
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Starostka – jak to můžeme zjistit (?) - byla dána kapacita - sondou zjistíme podloží a závoz a
volnou kapacitu. A pak budeme porovnávat a pokud budou nesrovnalosti, tak se bude dále
v této věci jednat a předá se to k šetření.
Bc. T. Malach – jsou zde papírové nesrovnalosti, musí se to dát do pořádku, já jsem
zodpovědný – 109 tis. tun je rozdíl, není to malé číslo. Pokladní doklady hovoří jinak. Lze
posunout termín do 30.5.2020.
P. V. Peterka – Květa to několikrát říkala Javůrkovi, že tam jezdí plno aut a on řekl, že má asi
klíče někdo jiný. Báňský úřad udělal už nějaký odhad?
Starostka – výsledky z Báňského úřadu nejsou tak úplně přesné.
Bc. T. Malach – celé je to spojené s provozním řádem, dle dokumentu z Baňského úřadu je
skládka plná - 142 tis. tun, našli jsme v šanonech – doklady (faktury, pokladna) rozdíl 33 tis.
tun, je to dokument, za který obec zaplatila, někdo za to odpovídá a v pokladně to je jinak.
P. V. Peterka – nevím, jestli to tady lidi ví, nějaká firma si v r. 2018 vzala skládku do nájmu,
tady se to schválilo, ale pan starosta rok neinformoval, že firma odstoupila, provozní řád byl
volnější.
Starostka – pojďme přijmout usnesení
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo Městyse Šatov zadává úkol paní starostce prošetření skládky ve smyslu v bodě
č. 5 zprávy finanční výboru ze dne 14.1.2020 a výsledky prošetření sdělí starostka v termínu
do 30.5.2020
Hlasování: Pro 7 – Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Mgr. Květoslava Pykalová, Bc.
Tomáš Malach, Martin Rajnoha, Anna Sovová, Zdeněk Branč
Proti 0
Zdrželi se 1 - Ing. Lenka Stupková
Usnesení č. 12 bylo schváleno
Dále pokračoval Bc. Tomáš Malach:
Bod č. 6 a 7 – teď jsou jiné sazby – to řešit nebudeme
Bc. T. Malach - proběhlo něco ve školce?
Starostka - ano proběhlo, má dnes jinak nastavené poplatky.
Bc. T. Malach – ve FIO bance jsou poplatky 0.
Starostka - je to její rozhodnutí, můžeme nabídku od FIO banky ředitelce předat.
Bc. T. Malach – dvě děti neplatí školné a uzavírání jedné třídy ve MŠ?
Starostka – problém s neplatiči je již vyřešen (už tam nejsou), uzavírání třídy nenastává.
Bc. T. Malach – bod č. 10 – v prostorách OÚ se pohybuje nepovolaná osoba, požadavek na
starostku byl, aby se tato osoba na úřadě nepohybovala, jinak se to bude řešit před Polici ČR,
jak to bude dál?
Starostka – pohovořila jsem s danou osobou a neměla by se tady pohybovat samostatně.
P. J. Černý – stávající IT správce jezdí z Brna, tak jsme poptali nějaké firmy (4 nebo 5 firem)
na jiného správce sítí a z těch 4 firem se mi jeví nejlíp firma ZENES, spravují IT sítě několika
obcí a jsou ze Znojma (pan Černý přečetl výčet prací a služeb, které poskytují) – 2.800,- Kč
bez DPH měsíčně. Nebudu celou smlouvu tady číst. Doporučuji ukončit smlouvu se
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současným správcem a uzavřít novou smlouvu s firmou ZENES. Tato firma udělá i kabeláž
na úřadě.
Starostka – současný správce má dohodu o provedení práce se 14ti denní výpovědní lhůtou.
Pí. I. Rousová – které firmy se oslovily?
P. J. Černý – firma VIDEON, PODA, STARNET, ZENES.
Pí. A. Hájková – a budou jezdit v pracovní době?
Starostka – jde o GDPR, IT pracovník se nesmí dostat k citlivým údajům.
P. J. Černý – mají pr. dobu od 8 do 17.00 hodin, takže budou jezdit v pracovní době.
Bc. T. Malach – 19.2. v 16.30 hodin má být sezení na úřadě.
Starostka – uděláme to veřejně nejen pro finanční výbor.
P. M. Rajnoha – tady v tuto dobu nebude.
Mgr. K. Pykalová – také tu v tuto dobu nebude.
Starostka – schůzka bude 24.2.2020 v 18.00 hodin.
Bc. T. Malach – bod č. 6 – informovanost zastupitelům - navrhl, aby starostka 1x týdně do
mailu napsala, co dělala a kolik utratila peněz, stačí v bodech.
Bc. T. Malach – chtěl bych se vrátit, aby se schválilo zveřejňování zpráv FV
Starostka – po schůzce s pověřence (GDPR) se to může schválit.
Bc. T. Malach – a co organizační řád?
Starostka – jedeme ve stejném režimu, já jsem předložila nějaký návrh náplně práce.
P. J. Černý – chtěl zápisy z kontrolního výboru, ptal se, zda fungují a dělají kontroly,
kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva, pokud se usnesení neplní, má to vliv
na dotace.
Starostka – ano, zápisy máme a poslední předložila panu Černému.
Bc. T. Malach – seznam poskytovatelů ubytování, podle zápisu finančního výboru – jak se
toto splnilo?
Mgr. K. Pykalová – přidá se to k úkolům starostce.
P. J. Černý – chtěl bych po fin. výboru, aby to zkontroloval, počet lůžek uvedených na webu,
Starostka, aby udělala seznam všech pr. osob, protože nesplňujeme zákon č. 185/2001 Sb.
zákon o odpadech – právnické osoby musí likvidovat odpad dle tohoto zákona. Měli bychom
vědět, kolik je práv. subjektů v Šatově.
Starostka – vznesla jsem písemný dotaz na živnostenský úřad na toho, kdo je ubyvatel a
konkrétní seznam mi neposkytli (nemám potvrzeno od ŽÚ, že ta evidence je správná).
P. J. Černý – chce ubytovací knihy 3 roky zpátky – poplatek z ubytování.
P. V. Peterka – jakým způsobem se bude prokazovat, kteří ubytovávají načerno?
P. J. Černý – na to zákon pamatuje.
Starostka - toto jsme podchytili našim schváleným paušálem.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo Městyse Šatov zadává úkol paní starostce zajistit seznam živnostníků v obci,
práv. subjektů se sídlem v Šatově a to do 30.3.2020.
Hlasování: Pro 7 – Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý, Mgr. Květoslava Pykalová, Bc.
Tomáš Malach, Martin Rajnoha, Anna Sovová, Zdeněk Branč
Proti 0
Zdrželi se 1 - Ing. Lenka Stupková
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Usnesení č. 13 bylo schváleno
P. J. Černý – teď v sobotu proběhl karneval – organizace byla chaotická. Nelíbí se mi, že jsme
odhlasovali nějaké formuláře pro všechny, co pořádají akce a sami sobě jsme to dělali
chaoticky. V rámci loňského nadšení, že ušetříme nějaké peníze, jsme zrušili kulturní komisi,
myslím si, že to není dobře, měli bychom to přehodnotit a kulturní komisi opět schválit.
Mgr. K. Pykalová – vysvětlím ten chaos - když se nám řeklo, že je kulturní pracovník, který
odpovídá za akci, tak jsem předpokládala, že má nějaké úkoly a on to neudělá. Takže jsem to
špatně pochopila. My jsme to s děvčaty chystaly týden před karnevalem.
Starostka – chtěla bych poděkovat Květě spolu s Petrem, že to s holkami zvládli, omlouvám
se za nepřipravenost a chaos. Většinou to měl jeden zastupitel na starosti a to byla Květa a já
jsem pak vše nakoupila, popř. zařídila. Ten kulturní pracovník by měl být do budoucna a tak
zůstalo určité vakuum. Jakmile po schůze se zastupiteli si vyříkáme, jak to bude na úřadě,
bude jasná pracovní náplň zaměstnanců úřadu a úřednic, vše bude v pořádku. Ještě jednou se
omlouvám. Systémem organizace akce bude to, že si akci vezmou na starosti jeden nebo dva
zastupitelé a ti řeknou, co je potřeba zajistit. Jsou dvě možnosti – buď kulturní výbor nebo se
k tomu postavíme takto čelem. Já vám ty formuláře pošlu, abychom si je prošli.
P. J. Černý – no hlavně ty formuláře měli vyplňovat ti, kteří akci pořádají, ne paní Rousová
Bod č. 11
Diskuze a závěr
Příloha: Záznam diskuze ze zasedání zastupitelstva č. 02/2020 ze dne 11. 2. 2020
2020.02.11_18.29_01.MP3
Předsedající ukončila projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva Městyse Šatov
ve 21.00 hodin.
Dne: 11.02.2020
Zapisovatelka: Bc. Dagmar Stojanová …………………
Starostka: Ing. Lenka Stupková ………………..……..Ověřila a podepsala dne: .....................
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Matuščin …...………...Ověřil a podepsal dne: ..........................
Martin Rajnoha …………..……...Ověřil a podepsal dne: .........................
Zápis byl vyhotoven dne: 20.02.2020
Razítko městyse:
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