ZÁPIS
o průběhu zasedání zastupitelstva č. 7/2019
konaného dne 7. 8. 2019 v Šatově
Starostka (předsedající) zahájila 9. 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
konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, a že zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
(viz prezenční listina).
Omluveni: pí. Anna Sovová
Předsedající konstatovala, že zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 15. 7. 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.

Zahájení
Volba ověřovatelů
Kontrola usnesení z minulých zasedání ZM
Vydání změny č. 2 územního plánu Šatova
Žádosti o finanční dar Charitě Znojmo, sponzorský příspěvek Mysliveckému
spolku Daníž
6. Schválení smlouvy o centralizovaném zadávání na dodávky kupované v
komoditních burzách ve smyslu §64, písm c) zákona o veřejných zakázkách.
7. Schválení cenové mapy
8. Rozpočtová opatření č. 10 a 11 na vědomí
9. Hlášení rozhlasu sms,schválení provozního poplatku – komerční hlášení
rozhlasu sms
10. Různé
11. Závěr
Připomínky: nebyly vzneseny
Předsedající navrhla z původního programu vyřadit bod 7 a bod 9, uvedená témata vyžadují delší
přípravu zastupitelů pro finální návrh řešení.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č.1
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje program jednání zastupitelstva Městyse Šatov konaného dne
7.8.2019.
1.Zahájení

2.Volba ověřovatelů
3.Kontrola usnesení z minulých zasedání ZM
4.Vydání změny č. 2 územního plánu Šatova
5.Žádosti o finanční dar Charitě Znojmo, sponzorský příspěvek Mysliveckému spolku Daníž
6.Schválení smlouvy o centralizovaném zadávání na dodávky kupované v komoditních
burzách ve smyslu §64, písm c) zákona o veřejných zakázkách.
7.Rozpočtová opatření č. 10 a 11 na vědomí
8.Různé
9.Závěr
Hlasování:
Pro 8 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav Chvíla, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý,
Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Tomáš Malach, Martin Rajnoha
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 7.8.2019.
Navrhla pana Ladislava Chvílu a pana Zdeňka Branče, kteří vyslovili s návrhem souhlas.
Jako zapisovatelku navrhla paní Žanetu Roupcovou.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje za ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva Městyse
Šatov 7.8.2019 pana Ladislava Chvílu a pana Zdeňka Branče, za zapisovatelku paní Žanetu
Roupcovou.
Hlasování:
Pro 8 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav Chvíla, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý,
Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Tomáš Malach, Martin Rajnoha
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod č. 3
Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva
Kontrolu zápisu z jednání ZM ze dne 15.7.2019 provedli paní Květoslava Pykalová a pan Miroslav
Matuščin. 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
Vydání změny č. 2 územního plánu Šatova
Městys Šatov obdržel úplné znění změny územního plánu č. 2., která je v souladu

Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje usnesení O VYDÁNÍ ZMĚNY č. 2
ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠATOV
I.
Ověření Změny č.2 územního plánu Šatov
II.
Informace o návrhu pořizovatele
III.
Vypořádání připomínek a námitek
IV.
Vydání Změny č.2 územního plánu Šatov
V.
Úkoly v působnosti schvalujícího orgánu
Část I.
Ověření Změny č.2 územního plánu Šatov
Zastupitelstvo městysu Šatov ověřilo v souladu s ust. §54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) Změnu č.2 územního plánu Šatov,
že není v rozporu s Politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo
výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.

Část II.
Informace o návrhu pořizovatele
Zastupitelstvo městysu Šatov bere na vědomí doporučující návrh na vydání Změny č.2 územního plánu
Šatov předložený pořizovatelem předmětné územně plánovací dokumentace v souladu s ust. § 54 odst.1
stavebního zákona.

Část III.
Vypořádání připomínek a námitek
Zastupitelstvo městysu Šatov bere na vědomí, že v průběhu veřejného projednání nebyly uplatněny žádné
připomínky ani námitky.

Část IV.
Vydání
Zastupitelstvo městysu Šatov příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního
zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává Změnu č.2 územního
plánu Šatov.

Část V.
Úkoly v působnosti správního orgánu
Zastupitelstvo městysu Šatov ukládá starostce městysu:

-

-

-

Doručit veřejnou vyhláškou v souladu s ust. §173 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a §55c
stavebního zákona Změnu č.2 územního plánu Šatov včetně odůvodnění a úplné znění územního
plánu po této změně.
Neprodleně po nabytí účinnosti předmětného opatření obecné povahy (15 den po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky) doručit doklady o jejím vydání pořizovateli (MěÚ Znojmo).
Zabezpečit při činnosti úřadu městysu respektování vydané Změny č.2 územního plánu Šatov.
Zajistit opatření vydané dokumentace záznamem o účinnosti (v součinnosti s pořizovatelem – MěÚ
Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje) v souladu s ust. odst.1 §14 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně
plánovací činnosti, ve znění platných předpisů.
Zajistit opatření Úplného znění územního plánu, včetně jeho grafické části po vydání poslední změny
územního plánu záznamem o účinnosti (v součinnosti s pořizovatelem – MěÚ Znojmo, odbor
územního plánování a strategického rozvoje) v souladu s ust. odst.2 §14 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací
činnosti, ve znění platných předpisů.

Hlasování:
Pro 8 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav Chvíla, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý,
Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Tomáš Malach, Martin Rajnoha
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod č. 5
Žádosti o finanční dar
a) Charitě Znojmo 2 000,- Kč
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč
Charitě Znojmo a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
Hlasování:
Pro 8 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav Chvíla, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý,
Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Tomáš Malach, Martin Rajnoha
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
b) Myslivecký spolek Daníž – Svatohubertská mše
Městys Šatov obdržel požadavek mysliveckého spolku na poskytnutí finančního daru na uspořádání
tradiční svatohubertské mše. Navrhuji poskytnutí daru ve výši 3 000,- Kč.
Připomínky: Mgr. Pykalová – ve spolku jsou i šatovští občané
p. Černý – v žádosti není určeno o jakou částku se jedná
ing. Stupková – částku jsme navrhli s ohledem na předešlé roky
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,- Kč
Mysliveckému spolku Daníž na akci Svatohubertská mše 2019.
Hlasování:

Pro 8 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav Chvíla, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý,
Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Tomáš Malach, Martin Rajnoha
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Bod č. 6
Schválení smlouvy o centralizovaném zadávání na dodávky kupované v komoditních burzách
ve smyslu §64, písm c) zákona o veřejných zakázkách
Pro zajištění možnosti dosažení výhodnějších cen za energie pro odběrná místa Městyse Šatov nám
bylo nabídnuto zajištění těchto aukcí na burze Sdružením místních samospráv ČR. Pro zapojení
Šatova do centralizovaného nákupu energií je nutné uzavření dohody o centralizovaném zadávání
mezi městysem Šatov a SMS ČR. Návrh dohody obdrželi zastupitelé ve svých podkladech na
jednání.
Připomínky: Bc. Malach – jako předseda finanční komise udělal průzkum (porovnání cen a spotřeb
z minulých let) a měli bychom tímto ušetřit finanční prostředky za energie.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání
na dodávky kupované v komoditních burzách ve smyslu §64, písm c) zákona o veřejných zakázkách s
Sdružením místních samospráv ČR, IČ 75130165, Nábřeží 599, 76001 Zlín a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Hlasování:
Pro 8 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav Chvíla, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý,
Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Tomáš Malach, Martin Rajnoha
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
Hlasování:
Bod č. 7
Rozpočtová opatření č. 10 a 11 na vědomí
Rozpočtové opatření č. 10
Rozpočtové opatření č.11
Připomínky: nebyly vzneseny
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a bere na vědomí rozpočtová opatření č. 10 a č. 11.
Bod č. 8
Různé
a) svítidla VO
Na zasedání konaném 26.6.2019 usnesením č. 10 bylo schválen výsledek výběrového řízení na
dodávku svítidel veřejného osvětlení. Zadavatel požádal vítězného uchazeče o dodání ukázkového
svítidla pro porovnání deklarovaných parametrů a zhodnocení vizuálních vlastností svítidla, stejně
tak pro porovnání požádal o další ukázková svítidla. Svítidla byla nainstalována v bezprostřední
blízkosti pro zajištění co nejlepších podmínek k porovnání svítivosti. K porovnání vlastností byly
vyzvání zastupitelé, kteří tyto vlastnosti ověřili každý samostatně, tedy bez vzájemného ovlivnění.
Vyhodnocení výsledků: Většina hodnotila jako vhodnější svítidlo, které nebylo poskytnuté vítěznou
nabídkou. Z tohoto důvodu žádám revizi usnesení č. 10.

Připomínky: o slovo se přihlásil zástupce firmy Lamberga a nesouhlasil s navrženým návrhem a
přednesl návrh na řešení situace.
Přítomní zastupitelé odložili projednání tohoto bodu, až poté co firma Lamberga dodá svítidlo, které
bude určeno pro instalaci na sloup, bude posouzena jeho svítivost a proběhne konzultace s odborem
památkové péče ve Znojmě
b) Upřesnění podmínek místního poplatku z ubytovací kapacity
Na zasedání 26.6.2019 byla schválena vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity. Platnost
této vyhlášky je 1.7.2019.
Pro zaplacení poplatku za ubytování do 1.7.2019 bude postupováno podle Obecně závazné vyhlášce
č. 1/2010 o místních poplatcích (tj. Část 1-4, část 6) – tedy dle záznamů z ubytovací knihy 3Kč za
každé využité lůžko a den. Od 1.7.2019 do 31.12.2019 bude uhrazen místní poplatek za ubytovací
kapacitu podle nové vyhlášky č. 1/2019 – tj. za polovinu roku 250 Kč za každé lůžko.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje postup pro placení místního poplatku z
ubytovací kapacity v roce 2019: Pro zaplacení poplatku za ubytování do 1.7.2019 bude postupováno
podle Obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 o místních poplatcích (tj. Část 1-4, část 6) – tedy dle
záznamů z ubytovací knihy 3Kč za každé využité lůžko a den. Od 1.7.2019 do 31.12.2019 bude
uhrazen místní poplatek za ubytovací kapacitu podle nové vyhlášky č. 1/2019 – tj. za polovinu roku
250 Kč za každé lůžko.
Hlasování:
Pro 8 – Ing. Lenka Stupková, Bc. Ladislav Chvíla, Miroslav Matuščin, Jaroslav Černý,
Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Tomáš Malach, Martin Rajnoha
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
c) Pokračující činnosti pro realizaci dotace JMK – vodovod k domům za hřiště a příprava
dotace na veřejnou kanalizaci k domům za hřiště směrem k nádraží a napojení na ČOV
Dotace je na Jihomoravském kraji již před schválena, abychom neztráceli čas zajistili bychom
výběrové řízení již nyní a mohli začít stavět při poskytnutí dotace.
Předsedající seznámila zastupitele s nabídkou VAS (technického správce infrastruktury vodovodů a
kanalizace městyse Šatov. Jedná
Už by nám zůstával pouze jeden dům, který není v projektu zahrnut. Jedná se o dům Českých drah,
kde bydlí pan Peřinka. Musí proběhnou jednání s Českými drahami.
Připomínky: nebyly vzneseny
d) Projednání žádosti majitele domu čp. 383
Pan Petr Bojanovský vystoupil s žádostí řešení situace při přívalových deštích – zatéká jim do dvora
a vznikají škody. Návrh : - upravení vjezdu do dvora – vyšší práh
zrušení chodníčku a udělat parkovací místo
vybudování vtokové vpusti před vjezdem do dvora
Náklady v I. bodě by hradili sami a v dalších bodech by žádali o spoluúčast obce.
Pan místostarosta Černý provede kontrolu na místě, ale principiálně je možné uskutečnit toto
navrhované řešení

Pan místostarosta požádal účetní, aby se do příštího zastupitelstva nachystala čerpání rozpočtu,
hlavně příjmových položek.
19.35 hodin zastupitel Bc. Chvíla odešel do zaměstnání.
Pan místostarosta Černý navrhl usnesení:
Změnu bodu organizačního řádu v hlavě 10 čl. 44 počet stálých zaměstnanců obecního úřadu
ze 7 na 3
další návrh usnesení:
ZM Šatov pověřuje starostku do příštího zastupitelstva k vypracování nového org. řádu obce, který
máme platný z roku 2011
další návrh usnesení:
ZM Šatov pověřuje starostku na základě změny organizačního řádu hlavy 10 čl.44 propustit dát
výpověď čtyřem zaměstnancům obecního úřadu konkrétně: panu Hájkovi, panu Kohoutkovi, panu
Královi, paní Kochové.
Tj. návrh, starostka musí dát pravděpodobně podle par. 52 Zákoníku práce odstavec d) zefektivnění
práce, ušetření pracovních sil a změna organizační struktury.
Když nezměníme organizační řád, tak nemáme důvod je propustit.
Ing. Stupková – podle zákona o obcích mají zastupitelé právo stanovit, kolik bude mít úřad
zaměstnanců.
Připomínky: p. Branč – kdo potom bude pracovat?
p. Černý - následně budou přijati jiní zaměstnanci – s jinými smlouvami a za jiných podmínek, mají
smlouvu na dobu neurčitou.
Ing. Stupková upozornila, že při propuštění z důvodů organizačních nemůžeme 6 měsíců nikoho na
toto místo přijmout.
p. Černý – ale na dohodu o provedení práce ano
Usnesení č. 8
ZM Šatov stanovuje pro Úřad městyse počet osob zaměstnanců obecního úřadu v rámci hl. prac.
poměru ze 7 na 3.
Hlasování:
Pro 4 - Jaroslav Černý, Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Tomáš Malach, Martin Rajnoha
Hlasování bylo přerušeno připomínkou pana Matuščina.
p. Matuščin – když zrušíme tyto místa a práci zadáme někomu jinému a ten to nebude také stíhat
např. špatnou organizací
p. Černý – to není jejich špatnou organizací práce, to je jejich nekomunikací, oni nebudou nikoho
poslouchat
p. Branč – proč rušit pracovní místa, dáme výstrahu a pak můžeme propustit
p. Černý – dostali již několik výstrah a už se to táhne dlouho a nikdo do toho nechce říznout
Mgr. Pykalová – tady jde o to, že kdyby tam byl možná někdo jiný, tak by se to možná stihlo rychleji
p. Matuščin – aby tady, ale ty lidi byli, kteří by chtěli pracovat
p. Černý – ty lidi tady jsou, chceme zvýšit efektivitu
Ing. Stupková – budeme tedy hlasovat
p. Černý
Pozměňme tedy návrh usnesení:
ZM pověřuje starostku Městyse Šatov k 01.09.2019 propustit p. Kohoutka, p. Hájka, p. Krále a paní

Kochovou za neplnění pracovních povinností a nerušit pracovní místa.
Ing. Stupková – nevím, jestli to stihnu napsat 3 vytýkací dopisy do 01.09.2019, když pan Král je
nemocný.
p. Černý – já je napíšu
p. Černý – já tomu nerozumím, nevím, o co vám jde, co jsem tady na zastupitelstvu slyším, že jsou
k ničemu, nic nedělají a chodí od ničeho k ničemu, nikoho kromě starostky neberou
Jsem ochotný pana Kohoutka přijmout zpět, ale za jiných podmínek - všichni mají smlouvy z roku
2004.
Dnes se s takovými zaměstnanci smlouvy na dobu neurčitou vůbec neuzavírají.
Ing. Stupková – musí se změnit organizační řád
Nebude se tedy hlasovat usnesením, ale starostka bude mít úkol
ZM ukládá starostce přepracovat organizační řád a na příštím zastupitelstvu ho předloží.
Pan Černý dá starostce všechny podklady pro hrubé porušení pracovní kázně.
Závěr
Předsedající ukončila projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva Městyse Šatov
ve 20.00 hodin.
Dne: 7.8. 2019
Zapisovatelka: Žaneta Roupcová ……………………
Starostka: Lenka Stupková

………………..……….…. Ověřila a podepsala dne: ......................

Ověřovatelé zápisu: Bc. Ladislav Chvíla ………...………. Ověřil a podepsal dne: ..........................
Zdeněk Branč
Zápis byl vyhotoven dne: 15.08.2019
Razítko městyse:

…………..………. Ověřil a podepsal dne: .........................

