ZÁPIS
o průběhu zasedání zastupitelstva č. 8/2019
konaného dne 9.9.2019 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 9 členů zastupitelstva, a že zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné
(viz prezenční listina).
Omluveni: 0
Předsedající konstatovala, že zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 7.8.2019 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Volba ověřovatelů
Kontrola usnesení z minulých zasedání ZM
Schválení bezúplatného převodu komunikace u nádraží do majetku Městyse
Rozpočtové opatření 12,13 - na vědomí
Rozpočtové opatření 14 - na schválení
Informace o schváleném rozpočtu DSO Daníž vodovody Šatov 2019
Informace o schváleném rozpočtu VAK Znojemsko na rok 2019
Informace o schváleném rozpočtu Svazku Znojemských vinařských obcí Hnanice na rok
2019
10. Informace o schváleném Závěrečném účtu Svazku Daníž vodovody Šatov za rok 2018
11. Informace o schváleném Závěrečném účtu Svazku Znojemských vinařských obcí Hnanice
za rok 2018
12. Informace o schváleném Závěrečném účtu VAK Znojemsko za rok 2018
13. Schválení obecně závazné vyhlášky Provozní řád veřejného pohřebiště Městyse Šatova
14. Věcné břemeno EON
15. Schválení redakční rady Městys Šatov
16. Schválení provozních poplatků – svatby
17. Schválení přijetí dotace JMK
18. Žádost do DCHB
19. Různé
20. Závěr
Předsedající navrhla neprojednávat na tomto zasedání bod č. 14 Provozní řád veřejného pohřebiště a
přesunout tento bod na další zasedání.

Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje program jednání zastupitelstva Městyse Šatov konaného dne
9.9.2019 následující body:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Volba ověřovatelů
Kontrola usnesení z minulých zasedání ZM
Schválení bezúplatného převodu komunikace u nádraží do majetku Městyse
Rozpočtové opatření 12,13 - na vědomí
Rozpočtové opatření 14 - na schválení
Informace o schváleném rozpočtu DSO Daníž vodovody Šatov 2019
Informace o schváleném rozpočtu VAK Znojemsko na rok 2019
Informace o schváleném rozpočtu Svazku Znojemských vinařských obcí Hnanice na rok
2019
10. Informace o schváleném Závěrečném účtu Svazku Daníž vodovody Šatov za rok 2018
11. Informace o schváleném Závěrečném účtu Svazku Znojemských vinařských obcí Hnanice
za rok 2018
12. Informace o schváleném Závěrečném účtu VAK Znojemsko za rok 2018
13. Věcné břemeno EON
14. Schválení redakční rady Městys Šatov
15. Schválení provozních poplatků – svatby
16. Schválení přijetí dotace JMK
17. Žádost do DCHB
18. Různé
19. Závěr
Hlasování:
Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav Chvíla, 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
í č. 1 bylo schváleno.
Bod č. 2
Volba ověřovatelů
Předsedající podala návrhy na ověřovatele zápisu zasedání zastupitelstva Městyse Šatov 9.9.2019.
Navrhla pana Martina Rajnohu a pana Jaroslava Černého, kteří vyslovili s návrhem souhlas.
Jako zapisovatelku navrhla paní Dagmaru Stojanovou.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva Městyse
Šatov 9.9.2019 pana Martina Rajnohu a pana Jaroslava Černého, za zapisovatelku paní Dagmaru
Stojanovou.

Hlasování:
Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav Chvíla, 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
Pro 8 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav C
roní č. 2 bylo schváleno
Bod č. 3
Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva
Kontrolu zápisu z jednání ZM ze dne 7.8.2019 provedli pan Ladislava Chvíla a pana 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
Schválení bezúplatného převodu komunikace u nádraží do majetku Městyse Šatov
26.7.2019 Městys Šatov odeslal žádost o bezúplatný převod silnice III. třídy k vlakovému nádraží.
SÚS souhlasí, podmínkou je odsouhlasení převodu zastupitelstvem silnice včetně pozemků, na
kterých se nachází a závazek udržovat tuto silnici.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje bezúplatný převod celého úseku silnice III.
třídy (km 0,000 – 0,267) a části pozemku JMK p.č. 1526/1 ostatní plocha, silnice, LV 328 KÚ Šatov a
schvaluje následnou povinnost údržby silnice pro zajištění provozu linek IDS JMK v tomto úseku.
Hlasování: Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav Chvíla, 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
Bod č. 5
Rozpočtové opatření 12, 13 - na vědomí
Zastupitelům byla předložena rozpočtová opatření č. 12 a 13, hlavními převody je oprava schodů ZŠ,
koupě kroniky a fotokronik obce, prodloužení provozu skládky, projektová činnost, přijetí dotací
JMK.
Připomínky: Pí. A. Sovová – vstupenky divadlo - o jaké šlo?
Starostka – divadlo se připravuje v říjnu, je to druhá akce pro důchodce v divadle ve Znojmě - ,,Světem operety“ – 31.10.2019.
Pí. A. Sovová – to se bude brát z investic?
Starostka – všechny položky, které navyšujeme, tím, že jsme si je nechali na jedné položce – investice, musíme nyní přesunout na správné položky.
Pí. A. Sovová – takže z kolonky investice půjde skákací hrad, divadlo, právníci.

Starostka – ano, v okamžiku, kdy jsme sestavovali rozpočet, jsme nevěděli, že budeme dělat rozloučení s prázdninami, opravu schodů, výlety a divadlo pro důchodce – nebylo toto dáno na položkách,
proto nyní přesouváme finance z položky investice na jednotlivé položky.
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a bere na vědomí rozpočtová opatření č. 12 a č. 13.
Bod č. 6
Rozpočtové opatření 14 - na schválení
Zastupitelům je ke schválení předloženo rozpočtové opatření č. 14, na kterém dochází k přesunu na
správné účetní položky - projektová činnost pro zbudování kanalizace od fotbalového hřiště k
nádraží, územní studie zástavby, výměna oken v DCHB.
Připomínky nebyly vzneseny
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 14.
Hlasování: Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav Chvíla, 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
e0
Bod č. 7
Informace o schváleném rozpočtu DSO Daníž vodovody Šatov 2019
Bod č. 8
Informace o schváleném rozpočtu VAK Znojemsko na rok 2019
Bod č. 9
Informace o schváleném rozpočtu Svazku Znojemských vinařských obcí Hnanice na rok 2019
Zastupitelstvo Městyse Šatov bere na vědomí informace o schváleném rozpočtu DSO Daníž
vodovody Šatov 2019, rozpočtu VAK Znojemsko na rok 2019, rozpočtu Svazku Znojemských
vinařských obcí Hnanice na rok 2019.
Bod č. 10
Informace o schváleném Závěrečném účtu Svazku Daníž vodovody Šatov za rok 2018
Bod č. 11
Informace o schváleném Závěrečném účtu Svazku Znojemských vinařských obcí Hnanice za
rok 2018
Bod č. 12
Informace o schváleném Závěrečném účtu VAK Znojemsko za rok 2018
Zastupitelstvo Městyse Šatov bere na vědomí informace o schválených Závěrečných účtech za rok
2018 DSO Daníž vodovody Šatov, VAK Znojemsko, Svazku Znojemských vinařských obcí Hnanice.

Bod č. 13
Věcné břemeno EON
Jedná se o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě Šatov TS Obec NN rek.vvNN a
DP s cílem umístění distribuční soustavy kabelového vedení NN a pojistkové skříně. Jednorázová
náhrada věcného břemene činí 80.700,- Kč bez DPH. Nedílnou součástí smlouvy je zákres věcného
břemene na geometrickém plánu.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo městyse Šatov projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN 014330031937/001 a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav Chvíla, 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. 14
Schválení redakční rady Městys Šatov
Zastupitelstvu jsou předložena ke schválení pravidla pro vydávání šatovského zpravodaje.
Novým formátem zpravodaje bude velikost A4, náklad min. 500 ks. Zpravodaj bude zveřejněn i na
webu obce. Pravidla stanoví podmínky pro uveřejňování příspěvků (fonty, formátování, souborové
formáty, apod.). Redakční radu jmenuje starostka v souladu s ustanoveními zákona o obcích.
Redakce je tříčlenná, jeden z členů je šéfredaktor. Složení rady: Tomáš Malach, Irena Rousová,
Květoslava Pykalová. V příloze č. 1 je stanoven ceník inzerce. ¼ strany 200,- Kč, ½ strany 350,- Kč,
celá strana 600,- Kč, příplatek za 2,3 stranu 50 %, za obálku (předposlední strana) 100 %. Slevy při
opakované inzerci 2-5 měsíců 20 %, 5 a více měsíců 30 %.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo městyse Šatov projednalo a schvaluje pravidla pro vydávání zpravodaje Městyse
Šatov.
Hlasování: Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav Chvíla, 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.15
Schválení provozních poplatků – svatby
Zastupitelstvu městyse Šatov je předložen návrh provozních poplatků pro vykonání svatebních
obřadů v působnosti matriky OÚ Šatov od 1.1.2020.
Svatební obřad bez provozních poplatků lze vykonat ve stanovenou dobu pro oddávání, tj. každé
úterý od 10 do 15 hodin, první sobotu v měsíci od 9 do 16 hodin (s výjimkou státních svátků a

31.12.), stanovené místo je obřadní síň OÚ Šatov.
Při stanovení provozních poplatků byla vzata v úvahu náročnost zajištění těchto obřadů, jak po
stránce organizační (např. řešení souběhu obřadů v obřadní síni a současně obřad mimo místo určené
pro oddávání), dojíždění mimo úřad, mimo obec, tak i po stránce personálního zajištění. Rovněž byla
zohledněna výše poplatků v obcích, městech, které mají obdobný počet obřadů na počet obyvatel
např. Pardubice, Prostějov, Přerov, Mikulov, Karviná, Nezamyslice.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo městyse Šatov projednalo a schvaluje stanovenou dobu pro oddávání: každé úterý od
10 do 15 hodin, první sobotu v měsíci od 9 do 16 hodin (s výjimkou státních svátků a 31.12.),
schvaluje stanovené místo pro oddávání: obřadní síň OÚ Šatov a schvaluje provozní poplatky pro
vykonávání svatebních obřadů. Provozní poplatek se v době stanovené pro oddávání neplatí.
Hlasování: Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav Chvíla, 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. 16
Schválení přijetí dotace JMK
Zastupitelům je předložena ke schválení smlouva na přijetí dotace JMK ve výši 81.000,- Kč na
realizaci akce Krojované hody – Kroje pro Šatov I. na základě žádosti čj. JMK 31540/2019.
Dotace je poskytnuta z dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v
roce 2019. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 21. zasedání konaném dne 25.04.2019,
usnesením č. 1936/19/Z21 dotaci schválilo.
Připomínky: P. Peřinka – kolik bude stát jeden kroj a kolik se plánuje párů ušít?
Starostka – stárek 35.000,- Kč, stárková 25.000,- Kč a kroj pro muže a ženy 25.000,- Kč, cena je
s ušitím. Plánuje se 11 párů, ještě tak dvě až tři kola, než bude ušito všech 11 párů.
P. Peřinka – myslím si, že to je určitě špatně. Troufám si říct, že je potřeba ušít 30 párů.
Pí. A. Sovová – budou to univerzální velikosti – budou si je moci v pase postahovat, budou do gumy.
P. Peřinka – nelze mít jen 11 párů.
Pí. Hájková – když porovnáme ty kluky postavou k sobě, tak to nelze.
Starostka – toto jsme řešili s krejčovou, co šije kroje. Než se ušijí všechny kroje, budou se naše kroje
kombinovat s těmi kyjovskými kroji (co každý rok půjčujeme).
p. Peřinka – jaký rozpočet a kdy budeme moci zavádět s našimi kroji?
Starostka – slíbili jsme kroj stárek a stárková.
P. T. Malach – hlídáme ty peníze, snažíme se naplnit rozpočet – ubytovací poplatek, svatby.
Pí. K. Pykalová – třeba se dají dotace kombinovat.
Starostka – je to dotace na tradice, naše hody tuto tradici mají.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
ve výši 81.000,- Kč na akci Krojované hody – Kroje pro Šatov I. v rámci projektu šatovské hody za
podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního
programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2019.

Hlasování: Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav Chvíla, 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
Bod č. 17
Schválení žádosti do DCHB Šatov
Městys Šatov obdržel dvě žádosti o přijetí do DCHB, ale jednu žadatel vzal zpět. Zůstává tedy, o
poslední byt č. 15 v DCHB, pouze jedna zájemkyně (žádost čj. 1183/2019/UMŠA).
Připomínky: p. T. Malach – stanovit nějaká pravidla, sjednotit ubytovací pravidla (řád) – to se bude
dodržovat.
Starostka - musíme vycházet z toho, co máme teď, toto bylo dané v dotaci.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje žádost čj. 1183/2019/UMŠA o přijetí do DCHB.
Ukládá starostce změnu formuláře Žádost o přijetí do Domu s chráněnými byty v Šatově, takovým
způsobem, aby bylo zřejmé, kdo bude nejen nájemcem, ale kdo bude sdílet bydlení s nájemcem/resp.
bude mu poskytovat potřebnou péči.
Hlasování: Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav Chvíla, Miroslav Matuščin, Jaroslav
Černý, Mgr. Květoslava Pykalová, Martin Rajnoha, Anna Sovová, Zdeněk Branč
Proti 0
Zdrželi se 1 - Bc. Tomáš Malach
Usnesení č. 9 bylo schváleno
Bod č. 18
Různé
a) Žádost o výjimku ve stavu žáků ZŠ Šatov
Ředitelka ZŠ předložila žádost o schválení výjimky ve stavu žáků ZŠ Šatov pro rok 2019/2020,
současný stav žáků 138, nárůst oproti loňskému roku je 8 žáků.
Připomínky: Pí K. Pykalová – kolik žáků nechodí do Šatova do školy, ale do Znojma?
Ředitelka ZŠ – dá se vyhledat dle matriky, ale je to zavádějící.
Starostka – v rámci našeho auditu to zjistíme naprosto přesně.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje výjimku ve stavu žáků pro rok 2019/2020 na
138 žáků.
Hlasování: Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav Chvíla, 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
b) Žádost obyvatel domů č.p. 66 – 69 – rozšíření cesty u potoka
Připomínky: Starostka – práce to nebude jednoduchá – technicky náročná, projednávala jsem to již

na počátku ledna s Povodím Moravy. Od příštího roku se o potok bude městys starat sám.
Pí. A.Sovová – při tvorbě rozpočtu na příští rok by se mělo přihlédnout na cestu u pí. Obšustové a u
bunkru, kde vzniká extra cesta kolem – vyježděná cesta v trávě mimo cestu.
Starostka – cesta u pí. Obšustové – technické problémy, které se budou řešit.
c) Čerpání rozpočtu 2019
Starostka předkládá zastupitelům stav čerpání rozpočtu: ke dni 31.7.2019 příjmy jsou naplněny z
přibližně 81 %, výdaje vyčerpány z 51 %. Splnění úkolu ze ZM 7.8.2019.
d) Organizační řád
Starostka předkládá zastupitelům návrh organizačního řádu dle podmínek stanovených na minulém
jednání zastupitelstva městyse Šatov - splnění úkolu ze ZM 7.8.2019.
e) Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 22.11.2000
Nájemce požádal Městys Šatov o rozšíření nájemců. Návrh dodatku byl již konzultován s právníkem,
který na jeho znění neshledal vady. Na jeho doporučení byl dodatek ještě upraven ve smyslu ,,pro
přistoupení nového účastníka k nájemní smlouvě výslovně uvést, že se jedná o – Přistoupení
účastníka ke smlouvě na straně nájemce, zdůraznit, že se bude jednat o společný nájem a že nájemci
jsou povinni závazky plnit od podpisu smlouvy společně a nerozdílně.
A dále pak větu, že stávající strany souhlasí s přistoupením tohoto účastníka. A dále, že nový
účastník je řádně seznámen s obsahem původní smlouvy.“
V předloženém dodatku jsou již změny zapracovány.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne
22.11.2000 s nájemcem Marií Potočnou tj. přistoupení dalšího účastníka ke smlouvě na straně
nájemce a po odsouhlasení dodatku nájemci pověřuje starostku podpisem dodatku.
Hlasování: Pro 9 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav Chvíla, 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
Bod č. 19
Závěr a diskuze
Příloha: Záznam diskuze ze zasedání zastupitelstva č. 8/2019 ze dne 09.09.2019
2019.09.09_18.14_0 1.MP3
Předsedající ukončila projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva Městyse Šatov
ve 20.00 hodin.
Dne: 09.09.2019
Zapisovatelka: Bc. Dagmar Stojanová …………………
Starostka: Ing. Lenka Stupková ………………..……. Ověřila a podepsala dne: ......................

Ověřovatelé zápisu: Martin Rajnoha ………...……….. Ověřil a podepsal dne: ..........................
Jaroslav Černý …………..……….Ověřil a podepsal dne: .........................
Zápis byl vyhotoven dne: 13.09.2019
Razítko městyse:

Příloha č. 1 - Pravidla pro vydávání zpravodaje Městyse Šatov
Příloha č. 2 - Provozní poplatky pro vykonání svatebních obřadů v působnosti matriky OÚ Šatov
platné od 1.1.2020.

