Městys Šatov
Šatov 124, 671 22 Šatov

ZÁPIS
o průběhu zasedání zastupitelstva č. 7 /2020
konaného dne 27. 07. 2019 v Šatově
Starostka (předsedající) zahájila zasedání Zastupitelstva Městyse Šatov
v 19.00 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: 0
Předsedající konstatovala, že zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 06. 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. Smlouva o zřízení věcného břemene
6. Veřejné zakázky
7. Aktualizace strategického rozvoje
8. Dohoda o provedení práce – koordinátor
9. Různé
10. Závěr
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 1
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Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje program jednání zastupitelstva Městyse Šatov
konaného dne 27. 07. 2020 následující body:

Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů
3. Kontrola usnesení z minulých zasedání ZM
4. Rozpočtové opatření
5. Smlouva o zřízení věcného břemene
6. Veřejné zakázky
7. Aktualizace strategického rozvoje
8. Dohoda o provedení práce – koordinátor
9. Různé
10. 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
Bod č. 2
Volba ověřovatelů
Předsedající podala návrhy na ověřovatele zápisu zasedání zastupitelstva Městyse Šatov
č. 7/2020.
Navrhla paní Annu Sovovou a pana Zdeňka Branče, 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 č.7/2020 paní Annu Sovovou a pana Zdeňka Branče, za zapisovatelku paní Irenu
Rousovou.
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
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Usnesení č. 2 bylo schváleno

Bod č. 3
Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva
Kontrolu zápisu z jednání ZM ze dne 25. 06. 2020 provedli pan Martin Rajnoha a pan
Bc. Ladislav Chvíla. Předsedající položila zastupitelům otázku, zda se seznámili se zápisem
z minulého zasedání zastupitelstva Městyse Šatov a zda nemají k tomuto zápisu další
připomínky.
Připomínky vznesené panem Malachem byly do zápisu zapracovány.
Připomínky: nebyly vzneseny
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Bod č. 4
Rozpočtové opatření
Zastupitelstvu byl předloženo rozpočtového opatření, které upravuje zejména přijetí pracovníka
z Úřadu práce na dotaci, úpravy na hřbitově, a zajištění předpokládaných nákladů na změnu
územního plánu, uhrazení poplatku za dobývací prostor a stavební řízení pro budoucí výstavbu
kanalizace.
Připomínky: nebyly vzneseny
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2020.
Bod č. 5
Smlouva o zřízení věcného břemene
Městys Šatov obdržel Smlouvu od firmy E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice, 370 01 České Budějovice o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene za účelem realizace stavby na pozemcích p.č. 284/1 v k.ú. Šatov s názvem
„Šatov_Vrba:NN přip.kab.přípojka“. Předpokládaný průběh a rozsah věcného břemene je
zakreslen v situačním snímku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno bude
zřízeno úplatně a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 3.000,- Kč bez DPH.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene od firmy E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, 370 01 České Budějovice za účelem realizace stavby na pozemcích p.č. 284/1
s názvem „Šatov_Vrba:NN přip.kab.přípojka“ Předpokládaný průběh a rozsah věcného
břemene je zakreslen v situačním snímku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné
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břemeno bude zřízeno úplatně a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 3.000,- Kč bez DPH
a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
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. 6
Veřejné zakázky
a) Městys Šatov – rekonstrukce MŠ
Zastupitelstvu městyse Šatov je předložena ke schválení zadávací dokumentace projektu
Městys Šatov – rekonstrukce MŠ. Jedná se realizaci přidělené dotace z MF na opravy a
rekonstrukce MŠ. Výběrové řízení VZMR bude otevřené, osloveni budou uchazeči: Bau Servis
Company s. r. o, Stavospol Znojmo s. r. o., S-A-S STAVBY spol s. r. o., Renov s. r. o.,
ATLANTA a. s.
Připomínky:
Bc. Tomáš Malach: Mohla by se nám ta zakázka shrnout? Co všechno se bude dělat?
Ing. Lenka Stupková: V této zakázce bude výměna střešní krytiny komplet, částečně se bude
měnit krov, podle zjištění statika bude nutno vyztužit podlahy před tím, než se udělají pochozí.
Bude se opravovat fasáda, pravděpodobně se nebude dělat nová, ale bude se barvit. Komíny se
budou bourat do úrovně podlahy. Vznikne jeden velký prostor na půdě, který bude využit pro
aktivitu tělovýchovnou a výuku jazyků. Vznikne bezpečnostní prostor pro vstup na půdu,
toalety pro žáky a vyučující a skladová místnost pro uložení hraček a tělovýchovných potřeb.
Anna Sovová: Můžu se zeptat, kolik je teď dětí ve školce? Momentálně zapsaných?
Ing. Lenka Stupková: Mám pocit že 40, nejsem si jistá. Jestli chcete tak zjistím do příště.
Mgr. Květoslava Pykalová: Když se děti přihlásí do školky od září, a budou nastupovat až v
lednu, tak musí platit školné? Víte to někdo?
Martin Rajnoha: My jsme to taky platili.
Irena Rousová: Také jsme to platili, prý vám drží místo.
Mgr. Květoslava Pykalová: No přijde mi to zvláštní.
Bc. Tomáš Malach: Slyšel jsem to už od více lidí, nevidím v tom logiku.
Mgr. Květoslava Pykalová: Prý je to podle nějakého zákona.
Ing. Lenka Stupková: Zjistíme. Doptáme se.
Bc. Tomáš Malach: Jde nám o to, aby ta školka byla plná, ještě když se chystá taková investice.
Jestli je tam 40 lidí, tak je to super. Na podzim říkala paní ředitelka, že bude jednu třídu zavírat,
ale při zápise se situace asi změnila, teď už tam berou i ty menší děti, možná tam to narostlo.
Chci se zeptat tady jsou nějaké šoupací dveře, jak je WC žáci? Vidím tu bezpečnostní zónu, u
těch schodů a na ty záchody dveře z té zóny? Nebo co to je? Je tam nějaká překážka.
Ing. Lenka Stupková: Jsou tam otevírací dveře, myslíte to dvoukřídlí vstupní? Tam to má křídlo
a tam se to taky otevírá na záchody.
Anna Sovová: Ne, WC žáci.
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Ing. Lenka Stupková: WC žáci se otvírá dovnitř, je tam průsvitný materiál, pravděpodobně
vnitřní okno aby tam bylo vidět i zevnitř.
Bc. Tomáš Malach: To znamená, že děti chodí na záchod sami?
Mgr. Květoslava Pykalová: No určitě.
Ing. Lenka Stupková: Nemůžou chodit sami, ne?
Bc. Tomáš Malach: V tom případě nechápu, proč je tam bezpečná zóna, když se jde kolem
schodů na záchod? A nebo jestli tam bude nějaké zábradlí jako teď, jak se tam děti vodí? Jen
se ptám, jestli tam bude ještě něco?
Ing. Lenka Stupková: Určitě. Jsou tam dveře normální, velké dveře.
Bc. Tomáš Malach: Je tady nějaká bezpečnostní chodbička, v podstatě to bude vypadat stejně
jako v patře jedna? Je tam taky chodbička, pak se jde do té třídy, a záchody jsou také na chodbě.
Takže tam bude ještě předpokládám nějaká zábrana?
Irena Rousová: Nahoře jsou záchody hned za tím schodištěm po levé straně.
Bc. Tomáš Malach: Ano, takže tady je to v podstatě stejný.
Ing. Lenka Stupková: Ano, napíšu si, aby to tam bylo.
Bc. Tomáš Malach: No to je taková položka za pár korun. A tady podle tohoto papíru, není
jazyková učebna oddělená od tělocvičny?
Ing. Lenka Stupková: Není, vzniká jeden multifunkční prostor, nikdy tam nebudou dvě třídy
naráz. Vždy jen jedna třída bude mít aktivitu, buď jednu nebo druhou, podle rozvrhu paní
ředitelky.
Květo, ta otázka tedy byla, jestli musí dítě platit školné když je přijato...
Mgr. Květoslava Pykalová: Dopředu, nebo jestli drží místo když nastoupí v lednu a od záři už
si to platí.
Ing. Lenka Stupková: Je přijato v září a nebo až v lednu?
Mgr. Květoslava Pykalová: Je přijato od září, ale chodit bude až v lednu.
Ing. Lenka Stupková: A z důvodu zásahu nějaké vyšší moci nebo rozhodnutí?
Anna Sovová: Asi neplní ty tři roky.
Martin Rajnoha: Když nemá tři roky tak ho nepříjmou.
Irena Rousová: Teď už to tak není, berou už i dvouletý děti, ale když byla jedna třída, a byly
nám tři až v prosinci, tak jsme museli platit školné již od září, aby nám drželi místo.
Mgr. Květoslava Pykalová: Když můžou být mladší, tak ..
Martin Rajnoha: Můžou.
Bc. Tomáš Malach: Tak to bylo asi do teď, teď mohou být i mladší.
Martin Rajnoha: Mohli být i předtím, jen si schválili školním řádem, věkovou hranici, ale bylo
v závorce, že ve výjimečných případech, když splní hygienické podmínky, když třeba může
chodit sám na záchod, tak může být přijato i dvouletý.
Irena Rousová: Mě řekla paní ředitelka, že to nejde. Že to byla výjimka.
Bc. Tomáš Malach: Takže tohle teď odpadne.
Mgr. Květoslava Pykalová: Neodpadne.
Bc. Tomáš Malach: Ať tam to dítě tedy dá?
Martin Rajnoha: Nemůže pokud mu nejsou tři roky.
Bc. Tomáš Malach: Sofinka jde od září. A má dva a půl.
Irena Rousová: Teď je tam ta menší třída, a tam berou od dvou.
Bc. Tomáš Malach: Od toho je tam ta Veronika ne?
Ing. Lenka Stupková: Zjistím to a budu vás informovat.
Bc. Tomáš Malach: Ještě jsme se bavili o té rekonstrukci tak má být do Vánoc?
Ing. Lenka Stupková: Musí to být do konce listopadu.
Bc. Tomáš Malach: Dokonce? Tak mě ještě zajímá, jak to technicky proběhne za provozu?
TELEFON
EMAIL
DS
WWW
BANKOVNÍ SPOJENÍ
662
matrika.satov@quick.cz
fzab7i7
www.obecsatov.cz 5324741/0100
724 185 320
607 678 205 starosta
JID: 0a9dfc98-d282-452a-a48a-e193f937dfcc
Stránka 5 z 20

IČ
00293580

DIČ515 221
CZ00293580

naše čj.: 0001342/2019/UMŠA

Městys Šatov
Šatov 124, 671 22 Šatov
Ing. Lenka Stupková: To bude oříšek, ale paní ředitelka říkala, že to dáme. Pravděpodobně
budeme hledat nějaké náhradní prostory, kde budou děti moct být, aby mohli řemeslníci
fungovat, aby nebyly ohrožení.
Jaroslav Černý: Jen bych chtěl říct, že prvoplánovitě to nevzniklo tak, že děláme tělovýchovnou
cvičebnu. Ta půda je v úplně kritickém stavu. My jsme jen spojili příjemné s užitečným, tak
abychom se pořád nedrželi představy tělocvičny a jazykové učebny. Trámy jsou shnile,
dřevomorka, střecha úplně,
Ing. Lenka Stupková: Cedník.
Jaroslav Černý: Prvotně se to musí opravit. A toto je jen, že jsme spojili příjemný s užitečným.
Bc. Tomáš Malach: Jasný, nerozporuji to.
Jaroslav Černý: Abychom se nesoustředili na tu tělocvičnu.
Bc. Tomáš Malach: Mě je jedno co tam bude. Mě jde jen o to, aby se myslelo na to, že se pojede
za provozu. Aby najednou nebylo 1. záři a nebylo „Jeee, co budeme dělat“. Nebo jestli se to
bude tahat všechno z venku?
Lenka Stupková: Maximum se bude tahat zvenku po lešení.
Jaroslav Černý: Problém to bude, ale podmínky té dotace jsou takové jaké jsou, do konce roku.
Bc. Tomáš Malach: Jasný. To chápu.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje zadávací dokumentaci pro projekt Městys
Šatov – rekonstrukce MŠ. Výběrové řízení VZMR bude otevřené, osloveni budou uchazeči: Bau
Servis Company s. r. o, Stavospol Znojmo s. r. o., S-A-S STAVBY spol s r. o., Renov s. r. o.,
ATLANTA a. s. a pověřuje starostku zveřejněním výběrové řízení.
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
b) Hřbitov v Šatově, oprava márnice a obvodového zdiva
Zastupitelstvu městyse Šatov je předložena ke schválení zadávací dokumentace projektu
Hřbitov v Šatově, oprava márnice a obvodového zdiva. Jedná se o realizaci zakázky na níž
získal městys dotaci. Jedná se o zakázku malého rozsahu, osloveni budou uchazeči: Stavební
firma Jiří Jelínek s. r. o., stavební firma Luboš Šídlo, Renov s. r. o., INEX Moravské Budějovice
s. r. o., Bau Servis Company s. r. o.
Připomínky:
Bc. Tomáš Malach: Natřeme, opravíme. Ten domeček do budoucna bude kolumbárium, to teď
z nějakého důvodu nemůže být, z důvodu dotačního.
Ing. Lenka Stupková: Abychom nevraceli dotaci.
Bc. Tomáš Malach: To chápu, a jak dlouho to tam nesmí být?
Ing. Lenka Stupková: Myslím si, že to není podmínkou udržitelnosti. Teď to vybudujeme tak
jak to je, zkontrolují to, závěrečně se to uzavře, dojde k proplacení peněz, a pak si myslím, že
můžeme.
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Bc. Tomáš Malach: A ten domeček bude teď udělaný jak?
Jaroslav Černý: Tak jak to je a připravíme to tak, aby se to dalo otevřít.
Ing. Lenka Stupková: Uprostřed je příčka, dojde k jejímu zbourání. Udělají se okna, aby tam
bylo světlo, opraví se dveře, a to je asi vše co teď dokážeme z těch peněz udělat.
Bc. Tomáš Malach: A upraví se to zvenku, nebo i zevnitř?
Ing. Lenka Stupková: Obojí.
Bc. Tomáš Malach: Takže tam bude volné místo, kde zmizne bordel, a bude to nachystaný na
další využití.
Anna Sovová: Můžu se zeptat? To znamená, že tam může zajet i kontejner, i to co je venku,
aby to nehyzdilo u brány? Když jsou tam široké dveře, mohlo by to tam být schované? Ten
kontejner tam hodně hyzdí.
Ing. Lenka Stupková: Ten kontejner se mi taky nelíbí, ale nevím jestli by bylo řešení to schovat
dovnitř, aby tam lidi zašli a naházeli to okolo. Ale můžeme to vyzkoušet, to není problém.
Bc. Tomáš Malach: Tam jsou popelnice ne?
Ing. Lenka Stupková: Jsou tam kontejnery, dvě velké popelnice.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje zadávací dokumentaci pro projekt Hřbitov
v Šatově, oprava márnice a obvodového zdiva. K podání nabídky budou osloveny firmy:
Stavební firma Jiří Jelínek s. r. o., stavební firma Luboš Šídlo, Renov s. r. o., INEX Moravské
Budějovice s. r. o., Bau Servis Company s. r. o a pověřuje starostku zveřejněním výběrového
řízení VZMR.
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
c) Pořízení retardérů a radarů
Zastupitelstvu je předložena Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZMR (veřejné zakázky
malého rozsahu) na pořízení retardérů a radarů.
V rámci otevřeného řízení VZMR městys obdržel 2 nabídky do uchazečů:
1. Bártek rozhlasy s. r. o.
2. Urbania Jih s. r. o.
Po posouzení nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek byla vyloučena komisí nabídka
uchazeče č. 2 a hodnocena byla pouze nabídka uchazeče č. 1.
Nabídková cena uchazeče 1. činila 278 134 Kč bez DPH.
Hodnotící komise provedla hodnocení doručených nabídek podle nejnižší nabídkové ceny
s DPH a tuto podmínku nejlépe splnil uchazeč č. 1
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Usnesení č. 6
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje výběr nejvhodnější nabídky dle nejnižší
nabídkové ceny s DPH a to uchazeče č.1 Bártek rozhlasy s. r. o., IČ: 27781275, jehož nabídková
cena činila 278 134,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Připomínky:
Bc. Tomáš Malach: Říkala jste nejnižší cena, ale my jsme měli technické specifikace.
Ing. Lenka Stupková: Ne. Když se hodnotí nabídka, na začátku zadávací dokumentace je
hodnotící kriterium, a to je nejnižší cena. Ale na nejnižší cenu můžete hodnotit jenom ty
nabídky, které jste předtím posoudil a splnili všechny zadávací podmínky, ty technické. Potom
kdo projde tímto sítem zadávacích podmínek, tak se hodnotí ta cena. Kdyby byli třeba tři, čtyři
nabídky, nebo jich bylo víc..
Bc. Tomáš Malach: Tak se pak vybere ta nejvhodnější.
Ing. Lenka Stupková: Přesně tak.
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
d) Multifunkční dětské hřiště - Šatov I.
Zastupitelstvu je předložena Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZMR (veřejné zakázky
malého rozsahu) na Multifunkční dětské hřiště - Šatov I.
V rámci poptávky městyse obdržel 2 nabídky:
1. Dřevoartikl s. r. o.
2. Hřiště CZ s. r.o.
Přehled nabídkových cen v přiložených nabídkách:
Uchazeč 1. – 257 225 Kč
Uchazeč 2. – 337 915 Kč
Zadavatel Městys Šatov provedl hodnocení doručených nabídek podle nejnižší nabídkové
ceny s DPH a tuto podmínku nejlépe splnil uchazeč č. 1 Dřevoartikl s.r.o.
Připomínky:nebyly vzneseny
Usnesení č. 7
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Šatov 124, 671 22 Šatov
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje výběr nejvhodnější nabídky dle nejnižší
nabídkové ceny s DPH a to uchazeče č.1 Dřevoartikl s. r. o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo,
IČ: 26306921, jehož nabídková cena činila 257 225,- Kč a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
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. 7
Aktualizace strategického rozvoje
Strategický dokument plánovaného rozvoje městyse na rok 2019 - 2025, který byl schválen
zastupitelstvem 4.1.2019, byl upraven dle přidělených dotací na podané žádosti a realizované
projekty schválené v rámci Auditu Family Friendly Community. Zastupitelům byla finální
verze zaslána elektronicky. Jsou k dokumentu nějaké připomínky?
Připomínky: Nebyly vzneseny
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje aktualizovaný dokument Strategie rozvoje
Městysu Šatov, verze 1.1. a pověřuje starostku jeho zveřejněním.
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. 8
Dohoda o provedení práce - koordinátor
Předkládáme ke schválení dohodu na činnost koordinátora v rámci projektu Buďme kamarádi,
KPF 02 145. Činnost koordinátora bude vykonávat paní Mgr. Květoslava Pykalová,
předpokládaný rozsah práce max. 64 hodin, dohoda je sjednána na dobu určitou a to od 1.9.2020
do 31.05.2021. Plné znění dohody mají zastupitelé ve svých materiálech. Jsou nějaké
připomínky?
Připomínky:
Anna Sovová: Chtěla bych se zeptat, kdo navrhl paní Pykalovou? Byli jsme nějak domluveni?
Ing. Lenka Stupková: Paní Pykalovou jsem navrhla já, protože většinu aktivit spojujeme se
SOU, kde vykonává své povolání, tudíž tuto práci bude vykonávat nejefektivněji.
Anna Sovová: Ptám se jen, aby věděla i veřejnost. A možná by bylo dobré seznámit veřejnost,
o tomto projektu. Co se všechno bude dít.
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Ing. Lenka Stupková: V tomto projektu proběhnou tři setkání dětí s dětmi s Unterretzbachu, v
MŠ bude jazyková výuka, aby si mohly děti vyměňovat slovíčka a pomalu začít komunikovat.
První setkání bude v Šatově, v jarním období, mělo by být zaměřeno na životní prostředí, kdy
přednášející seznámí děti s životem fauny a flory v našem kraji, děti spolu postaví hmyzí
domečky, které si pak odnesou domů, aby si je mohli na zahradě instalovat. Měl by vzniknout
jeden velký domeček, který by měl zůstat v našem parku.
Druhé setkání bude v Unterretzbachu, na jejich dětském hřišti. Pro účely hry byly pořízeny
interaktivní knížky dvojjazyčné, tady už budou děti promíchány, a budou plnil úkoly, kde budou
aktivně používat tu knížku a oba jazyky současně. Unterretzbach bude připravovat občerstvení,
pravděpodobně ve spolupráci s firmou Polak. Třetí je společný výlet i s rodiči do Vídně,
původně jsme mysleli, že se stavíme jen v Prátru, ale pak starosta Unterretzbachu navrhl,
abychom navštívili ještě nějaké kulturní památky. Takže to dáme všechno dohromady a
pojedeme všichni dvěma autobusy na výlet, respektive děti s rodiči. Vždy je bude doprovázet
lektor, pedagogický dozor, pojedou tlumočnice a studentky SOU, které celý výlet ve Vídni
budou organizovat. Součástí toho projektu je zajištění občerstvení pro účastníky, a to budeme
dělat také ve spolupráci se SOU.
Dana Doláková: Jaké věkové skupiny se projektu mohou zúčastnit?
Ing. Lenka Stupková: Děti od 4 do 6let? Nemám sebou materiály, školka větší třída, ale myslím
si že i ty mladší děti z první, druhé třídy ZŠ, abychom zaplnili počty, mají taky možnost.
Bc. Tomáš Malach: Já bych dodal, že je to ze 90% placené z dotace. Je to super věc, kdy obec
bude mít za 30.000,- pro děti výlety, program atd. Druhá věc, Květa asi umí nejlíp německy,
na tu koordinaci. Já bych to nezvládl. A za třetí, nejsem si jistý tím výletem do Vídně, a
chozením po památkách s dětmi 4-6 let. Určitě když už někam pojedou, tak bych je vzal do
ZOO, protože to děti baví, ale chodit po placu. To děti moc nebaví, maximálně tam něco rozbijí.
Ale to je jen taková připomínka. Bude to dlouhá cesta, děti budou unavení, nebude je to tam
bavit, možná v tom Prátru, kde jsou kolotoče, nějaké limonáda, a pak zase autobusem jet zpátky.
Možná by to chtělo ještě se starostem Unterretzbachu promluvit.
Ing. Lenka Stupková: Myslím, že máme dostatek prostoru dořešit detaily, dopilovat a trošku
mu osvětlit náš názor.
Bc. Tomáš Malach: Ano, jen že se o tom bavíme, ale pro děti od 4-6 let, to je nebude bavit.
Jaroslav Černý: Starosta Unterretzbachu zase nechce do Prátru.
Bc. Tomáš Malach: Ale o něm to není že?
Jaroslav Černý: Že už děti nedáme dohromady.
Mgr. Květoslava Pykalová: Možná že v rámci toho projektu tam ty památky být musí?
Ing. Lenka Stupková: Nemusí, to byla jeho iniciativa, protože tam shodou okolností dělá
manažerku nějaká obyvatelka Unteretzbachu, takže by to bylo v podstatě zadarmo a mají tam
nějaký program pro děti. Máme na to dostatek času, nechám si to předložit.
Anna Sovová: Možná ta zoologická zahrada by byla ideální, dá se spojit s Gábrišovými, oni
tam dělají.
Bc. Tomáš Malach: Na to je ještě asi čas, spíš jsem chtěl říct, že jsme schválili ten projekt, a je
doopravdy z velké části placený z EU, i ta dohoda. Takže to nejsou žádný peníze, které by byly
navíc z rozpočtu obce.
Mgr. Květoslava Pykalová: Jestli jste někdy viděli ty knížky, jsou i pro angličtinu a jsou tam
bezvadný věci. Ty děcka si s tím opravdu hrají a něco si z toho určitě zapamatují. Tam jde spíš
o to, že se musí něco na vybírat.
Ing. Lenka Stupková. Navíc ty interaktivní knížky zůstanou v Šatově.
Usnesení č. 9
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Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje znění a uzavření dohody o provedení
práce k projektu 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. 9 bylo schváleno
Bod č. 9
Různé
1) Starostka předložila zastupitelům požadovanou zprávu o volných kapacitách uložiště
odpadu Šatov I. dle bodu č. 5 Zprávy finančního výboru ze dne 14.1.2020.
2) Městys Šatov uspěl ve veřejné soutěži na CAS Chvalovic. Chvalovice aktuálně
připravují kupní smlouvu, městys oslovil znalce pro ocenění našich CAS.
⚫

Připomínky:
Bc. Tomáš Malach: Chtěl bych navrhnout změnu v jednacím řádu. A to takovou, že by
veškerá naše komunikace ze zastupitelstev byly nahrávány a jako diskuze zveřejňovány
na internetových stránkách obce. Bude to pro zapisovatele rychlejší, nebudou muset
trávit tolik času než to přepisovat, a rozhodně si myslím že ten zápis bude přesnější.
Víme podle schůzky s panem Dorňákem, specialistem na GDPR, že jde jen o to vypípat
nějaké jména, které budou proneseny a pak to zveřejníme. Takže zastupitelstvo trvá
hodinu, a pak druhou hodinu bude trvat úřednici než si dá sluchátka a udělá pět vypípání
a zápis může jít na internet. Aby se nám nestalo jak dneska že zápisy 3, 4, 5, 6 byl
zveřejněn dnes odpoledne. Ještě ráno tam byly zápisy jen 1 a 2, z ledna a února. Myslím,
že to bude ku prospěchu, v těch předešlých zápisech některé věci vypadli, nejsou tam,
a takhle když to bude všechno namluvené, bude to jasné, dohledatelné, myslím si že
férovější. Tak jestli to můžeme dát teď na nějaké schvalování, nebo to dáme jako bod
na příští zastupitelstvo? Nechám to na zastupitelech, je to můj návrh, každý se k tomu
může vyjádřit.
Ing. Lenka Stupková: Já se jen zeptám, jestli už jste přemýšlel, v jakém software
bychom to mohli anonymizovat? Aby to nestálo moc velký peníze?
Bc. Tomáš Malach: To je jednoduchý, ukážu Vám to. Movie Maker, je to ve Windows,
je to zdarma, nebude to stát ani korunu a naopak se tím ušetří hodně času.
Ing. Lenka Stupková: Když bude tedy zastupitelstvo hlasově, mohli bychom zápisy
dělat jen formou usnesení, které by byly písemné pro kontrolu auditu.
Bc. Tomáš Malach: Zveřejňoval bych jen to nezbytně nutné, protože všechno bude
zveřejněno.
Ing. Lenka Stupková: Promyslíme to, jak bychom to mohli ještě pořešit.
Bc. Tomáš Malach: Můžeme to zařadit dnes, nebo si to chcete promyslet?
Ing. Lenka Stupková: Já bych byla ráda, kdybychom to ještě prodiskutovali a zařadíme
to do příštího jednání.
Bc. Tomáš Malach: Prosím, ať je v zápisu, že to bude příště jako bod.
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Bc. Tomáš Malach : Jak už bylo řečeno, hasiči dostali auto. To je super, máme
všichni radost. Ale bylo napsáno v zápise, že jsme většina nedohodli, jak to bude s
ostatními auty? Pojďme se o tom pobavit, ať to tedy víme. Já jsem nezaznamenal, že
by většina řekla, že se s tím něco udělá. Mám pocit, že to bylo v nějaké fázi
diskuze, a neřeklo se jak by se to udělalo.
Anna Sovová: Já bych chtěla slyšet názor hasičů, jaký na to mají.
Ing. Lenka Stupková: Ještě než promluví pan Beck, myslím si, že pro vstupní informaci
tohoto rozhodování, by bylo dobré vědět kolik je vlastně vstupní cena, jednoho i druhého
vozidla. Kolik za to můžeme utržit, abychom věděli jaký je ekonomický přínos. O tom
RT jsme se bavili, že když by vyšlo DA tak by bylo na paškálu, je otázka jestli za něj
něco dostaneme, ale to nám řekne znalec.
Bc. Tomáš Malach: Já vím, ale já bych to chtěl posunout z fáze jedna bába povídala a jel
bych podle nějakých pravidel. Řekli jsme si, že když hasiči dostanou auto z Chvalovic,
dostali jsme dotaci, řekli jsme si, prodá se to auto, kde nefunguje stříkačka. Předtím se
říkalo, o tom jsme se tady bavili pár zastupitelstev zpátky, že by se mohlo prodat i to
druhý. Minule si říkal Laďo, že ho využijte na výjezdy do Národního parku. Bavíme se
o tom, ok, předtím na schůzce zastupitelstva, že se prodají obě. A teď se podala dotace
na ten minibus, takže když bude minibus tak co? Pojďme to tedy teď nějak nastavit, ať
to víme a nemusíme se o tom pořád dohadovat. Nebo nad něčím přemýšlet. Teď máme
liazku, stará půjde pryč, zůstane tady druhý auto, a až přijde minibus tak co?
Vladislav Beck: Můžeme prodat to starý, tak to bylo od začátku, že bude jedna Carosa,
jedno Da, ale tak to bylo od začátku.
Martin Rajnoha: Tak to bylo od začátku.
Bc. Tomáš Malach: Minule jsme se bavili o tom, že bys jedno auto nechal.
Vladislav Beck: Mě by zajímalo, proč ty bys nejradši prodal úplně všechno v hasičárně?
Mě to takhle přijde.
Bc. Tomáš Malach: Protože už minule jsme se bavili.
Vladislav Beck:S tím starým autem, bude Carosa z Chvalovic, prodal bych tu naši, tím
zaplatíme náklady obce, tím pádem budeme mít Carosu a RT, jakmile přijde DA, může
se RT dát pryč.
Bc. Tomáš Malach: Jestli pro toto všichni jsou, já s tím nemám problém.
Ing. Lenka Stupková: Já mám jenom dotaz, jestli ten RT je prodejný?
Vladislav Beck: Prodejný je, ale nebude za něho raketa. Prodá se za 30-40.000,- Kč.
Ing. Lenka Stupková: To už je možná muzeální kousek, lepší jej někde vystavit.
Vladislav Beck: To stejně naše Carosa, když ji prodáme za 250.000Kč budeme rádi.
Blbý je, že ta Corosa jsem stála o 100.000,- víc než je ta Chvalovická, ale ta už je o tři
třídy víš, to je sedm let zpátky, ale to už je jedno.
Bc. Tomáš Malach: Já souhlasím s modernizací, ale ať to má nějaké pravidla. Jaký je z
toho závěr?
Martin Rajnoha: Nechal bych to jak říká Laďa. Ten postup takový že, přijde Carosa,
prodá se stará Carosa. Když přijde DA prodá se RT.
Bc. Tomáš Malach: Dobře, dejme to do zápisu, pokud s tím všichni souhlasí.
Martin Rajnoha: No bylo to takhle domluvený od začátku, ale pravda, že se to asi neřeklo
nahlas.
Vladislav Beck: Ještě by mě tedy zajímalo, když už jsme u toho, když tady Tomáš zmínil
tu komunikaci, mě dneska volala Irča, že ve středu přijede pán dělat odhady na auta, a
to pro mě byla novinka že přijede ve středu.
⚫
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Ing. Lenka Stupková: To jsem se dozvěděla taky dneska protože jsem mu psala.
Vladislav Beck: Druhá novinka byla že přijede na auta a ne na auto. O tom jsme se teď
bavili, jednalo se o prodej Carosy a on přijede na auta? Mě by zajímalo proč na auta?
Ing. Lenka Stupková: Abychom rozhodli, to o čem se teď bavíme. Jestliže vím, že
Carosa bude hodnota 180.000,- my řekneme, že ho chceme prodat za 200-250.000,- tak
kolik je hodnota toho RT, ví to někdo? Z nás zastupitelů? Neví. Stejně se na to musí
udělat znalecký posudek. Kdybychom ho nabízeli do budoucna k prodeji, tak stejně tu
ten znalecký posudek musíme mít k tomu prodeji. Když už pojede, tak udělá oboje dvoje
naráz.
Vladislav Beck: Dobře, ale nemůžeš předkládat znalecký posudek, který je ¾ roku starej,
to je blbost.
Ing. Lenka Stupková: Jak dlouho mají Chvalovice ten posudek, který použili?
Vladislav Beck: Tři měsíce, ty koupíš auto, který někdo ocenil před ¾ rokem? Já ne
Martin Rajnoha: To je spíš informativní, si myslím.
Vladislav Beck: Já nevím, ze svého pocitu tam prostě pořád cítím něco, že mají jít obě
auta pryč.
Ing. Lenka Stupková: Ne, tak to není, jen jsem chtěla využít toho, že když budeme mít
tu cenu tak budeme znát hodnotu obou vozidel.
Vladislav Beck: Já s tím nemám problém.
Bc. Tomáš Malach: Tak teď jsme si to řekli, a máme jasno. Mě to stačí, dejte to do
zápisu. Pokud to bude dohledatelný.
Ing. Lenka Stupková: Já třeba nejsem pro prodej RT. Myslím si že je to muzeální
kousek, který nám dělá dobré jméno, když přijedeme někde na soutěž. Co všechno tady
dokážeme provozovat.
Bc. Ladislav Chvíla: Tak jestli je ta cena takhle zanedbatelná..
Vladislav Beck: Jako náklady tohoto auta jsou technická, pojistka, nafta. Cokoli se nám
na tom rozbije opravíme doma, od té doby co to sem přijelo, to bylo v roce 2008-2007
tuším, tak se to podívalo jen do JZD. Druhé auto to samé.
Ing. Lenka Stupková Já bych to do příště připravila. Bude to posouzení, jaká je reálná
hodnota tohoto vozidla, co nás ročně stojí a na základě toho se pak můžeme rozhodnout,
že prodáme jen jedno, nebo se připravíme až příjde DA.
Vladislav Beck: Pán přijede hasičárně, kdokoli tam může přijít, poslechnout si co nám
řekne, ve středu v šest. A budou tam tedy obě dvě auta
Ing. Lenka Stupková: Středa 18:00hodin.
⚫

Bc. Tomáš Malach: Pak se mi tedy líbil ten nápad, když teď máme čtyři garáže v té
hasičárně, provizorně tam mít prostory pro RR. Nějakou dílnu a nějaký sklad techniky,
abychom mohli využít nějaký prostor z té velké haly v hasičárně, aby se nemohlo říkat,
že nemají kde dělat nemají kde opravovat. Tak když se třeba vyklidí tahle garáž, uklidí
se sekačky. Dá se jim tam nějaký ponk a mohli by tam pracovat.
Ing. Lenka Stupková: Já si dovedu představit, že by si tam mohli čas od času něco
opravit. Ale jak by asi vyjížděli přes ty dvě cisterny s technikou, ty vrata nejsou tak
široký, aby tam prokličkovali.
Bc. Tomáš Malach: Mě se to líbí jako nápad, ten nápad jste řekla vy. Takže jak bude
někdo vyjíždět s auty, to nevím. Ale líbilo se mi jako nápad, když nemáme teď prostory
pro RR, mašiny, sekačky, jsou tady dvě garáže, jsou tam sekačky.
Ing. Lenka Stupková: Já jsem to navrhla jako prostory, když bude pršet, že by měli kde
dělat.
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Bc. Tomáš Malach: Mě je to úplně jedno, ať si tam udělají ponk, a dělají.
Vladislav Beck: K tomu bych tady mohl něco říct?
Bc. Tomáš Malach No určitě.
Vladislav Beck: Kde si viděl ty čtyři garáže by mě zajímalo? Z té jedné garáže se
zkrátili, to je jedna věc, druhá věc, podívej se na ten vozík, jak vypadá, v jakým je stavu.
15 let nejsou schopni udělat si vlčku aby sloužila. Já cepuju kluky, když to blbě řeknu
a pak budu chodit, aby po nich uklízel?
Bc. Tomáš Malach: To ne, já jen že se mi ten nápad líbí.
Vladislav Beck: Mě se ten nápad moc nelíbí, mě to příjde, že vy máte někde schovanej
bordel, který chcete tahat do hasičárny, typu sekačka, nějaký křoviňáky, tady mají
malou garáž a mají velkou garáž, proč to nemají ponk tam?
Bc. Tomáš Malach: Protože tam jsou ty sekačky.
Vladislav Beck: Já ti to řeknu jednoduše, my se pod těma autama válíme deset let,
válíme se pod tím, pak tedy do JZD. Já když jdu proplácet vrtačky, fričky a takový, tak
jdu a jsme rádi za každou fričku. Jak to bude vypadat, když tam bude chodit kde kdo?
To tam můžu rovnou pověsit klíč, ať tam chodí kdo chce.
Bc. Tomáš Malach: Podívej já jen říkam, že se mi líbí ten nápad.
Vladislav Beck: Já ti říkám svůj názor, my jsme se s klukama, když to blbě řeknu
domluvili, že máme novou hasičku, s novou hasičárnou přichází nový řád. Nový řád
začíná pořádkem.
Anna Sovová: Já bych se chtěla jenom zeptat, co opravují ti zaměstnanci? A kdo na těch
mašinách? Jestli mi na to někdo odpoví, byla bych ráda.
Bc. Tomáš Malach: Já nevím, já jen pořád slyším že nemají kde dělat.
Anna Sovová: A co budou dělat v té dílně? My hledáme prostory, a já si myslím že v
těch prostorách by si měli v první řadě uklidit, v těch garážích, to zaprvé, za druhé,
máme tu prostor, tady v KD, tady ta místnost, kde by se ještě dalo něco uložit, je to
pořád veřejný, obecný. Tak ať si tam dělají co potřebují. Já si nedovedu představit, že
by oni něco opravovali, vždyť to jsou všechno mašiny na který je servis?
Miroslav Matuščin: Tak po obci jsou různě lavičky a odpadkové koše, když je někdo
rozbije, nebo natřít, tohle maximálně mohou opravit.
Bc. Ladislav Chvíla: Nabrousit nože.
Miroslav Matuščin: Vyměnit olej.
Anna Sovová: My jsme řešili jakousi klubovnu, z kotelny, ideální místo pro tady tuto
RR.
Bc. Tomáš Malach: Jasný opakuji, byl to nápad, a já ho tady říkám nahlas, abychom se
o tom pobavili, co dělají nevím. Jen pořád slyším, že nemají kde dělat. Mě blesklo
hlavou že tam je ta garáž.
Vladislav Beck: Ta garáž tam nebude, ta bude zrušená. Příští rok. Dobře, takže já
vytáhnu auto, aby si tam obecní mohli zajet se sekačkou.
Bc. Ladislav Chvíla: Tomáši mě by se to taky nelíbilo, kdybych byl hasič. Měl tam svůj
materiál, svoje věci a chodil tam někdo jiný.
Vladislav Beck: Ještě jinak, ať mě obec zaměstná za 30.000 Kč na celý rok, a já to tam
budu opravovat ty sekačky.
Bc. Tomáš Malach: Podávejte, mě je to úplně jedno, bavili jsme se o tom ve třech, a
padlo toto, a já jen říkám, že se mi ten nápad líbil. Jestli tady jsou prostory, někdo
řeknete že jsou tady nějaké dílny, někde nějaký jiný, aby se neříkalo, že rychlá rota
nemůže dělat.
Bc. Ladislav Chvíla: Spíš bych hledal jinde, než tam.
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Bc. Tomáš Malach: Tak dejte vy nějaký nápad, já o žádným prostoru nevím, jen jsem
to vytáhl, řeknete ne, tak ne. Já se za to nebiji, mě je to ve finále úplně jedno.
Bc. Ladislav Chvíla: Jestli ale říkáte, že je tady místnost, kde by se veškerá ta technika,
která nesmrdí, nebo to, proč by to nemohlo být tady?
Anna Sovová: Materiál.
Ing. Lenka Stupková: Myslíte tady tu místnost, kde je to připravený pro ochutnávku, co
využívají vinaři?
Bc. Ladislav Chvíla: Třeba.
Anna Sovová: Ale to je zase pro jednu skupinu.
Vladislav Beck: My třeba pivní sety, stany aby jsme to neměli v té nový budově tak
chceme vedle hasičárny pořídit, to dělají poláci, 4*12 m to vyjde na nějakých 28.000,Kč. Nalepíš na to polystyrén, pětku. my ho budeme dělat vedle hasičárny, a je to garáž,
která stojí za 3 hodiny, a je vymalováno. Protože my ten bordel taky nechceme mít v
hasičárně, a když vím. Že chci 13 klíč, a visí tamhle, tak vím, že mi tam viset bude, a
ne abych já hledal šroubovák dvě hodiny nedělám to doma, nebudu to dělat tam.
Anna Sovová: Ty plechový garáže, tak mě okamžitě napadá, my máme velikánský
prostor v prostoru od JZD k potoku. Obrovský, kde by bylo několik takových garáží
plechových, kde by mohli mít veškerou techniku.
Mgr. Květoslava Pykalová: To myslím, že by tam dlouho nebylo.
Anna Sovová: Obecní, z přístupu k JZD, nebo mostek přes potok, tam je obrovský
pozemek.
Miroslav Matuščin: Do plechové garáže si dát přístřeší, to co se dá uskladnit na delší
dobu, a v té zděné můžou mít ponk. Tam budou mít tepleji, a můžou tam pracovat.
Anna Sovová: Nebo pod školou v tom ohrazeném, kde bylo hřiště, ideální. Ohrazené,
uzamykatelné. A to mě jenom napadá teď okamžitě, prostorů je dost.
Vladislav Beck: Jasný, jestli to má být tady pro ty chlapi tak nejideálnější je to tady.
Miroslav Matuščin: Myslím si, že obec nezabije tady do 50.000,- nebo do 40.000,- něco
koupit, smontovat to. Oni to myslím smontují sami dokonce, firma, a mít skladovací
prostory na takové ty věci, které používají jednou za čas, a sekačka. Mají zateplené a
můžou si tam vyměňovat oleje, brousit nože, různé opravy dělat.
Anna Sovová: Tady za tou zdí je místo na nějaké garáže.
Vladislav Beck: Pane Matuščin, máte vy nějakou teplou dílnu? Na hřišti? Jak dlouho
tam děláte?
Miroslav Matuščin: Podívej, já v zimě nepracuji.
Bc. Tomáš Malach: Berte to jako téma k zamyšlení.
Miroslav Matuščin: Mě se to taky nelíbí, dát to do té požární zbrojnice. Je to blbost.
Kdyby tam byly vrata z druhé strany, a bylo to přes zeď nějak oddělené, oni sami, hasiči
sami,aby to nekolidovalo s požárníkama, tak bych to bral. Ať mají ti pořádek, a ti
pořádek svůj, ale aby to tam chodilo jeden přes druhého.
Bc. Tomáš Malach: Tak jsme si to řekli, a každý se k tomu vyjádřil, a není to jedna paní
povídala, a každý si řekl něco.
⚫ Bc. Tomáš Malach: Na příště bych připravil, jestli se na tom teď shodneme.
Potřebujeme jako obec, protože máme hodně schválených dotací, vzít si další peníze,
aby jsme na ty projekty měli peníze. Protože mi to všechno uděláme a až potom na to
dostaneme peníze zpátky. A dost nám hraje nám teď do noty ten Covid. Jak už sem
říkal, když jsme si půjčovali na tu rotu, na ty pozemky, říkal jsem že ty peníze jsou
zadarmo, teď jsou zadarmo ještě víc, je tam úrok 0,7%, což je fakt zdarma. Počítali jsme
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to, předběžně nějaký rámec je 6,1mil. a vlastně namyšlený, do příště bychom dali
konkrétní čísla, ale předběžně bych se chtěl domluvit. Chtěli bychom to udělat tak, že
bychom si to vzali na plovoucí sazbu, a jak se nám ty peníze budou vracet a já bych ty
úvěry pak jednorázově mazal. Protože mi budeme mít rezervu, co se týče peněz z
prodeje roty, myslím si že by bylo rozumný si ty peníze ponechat a investovat je dál do
rozvoje obce. Ale teď, abychom měli na profinancování těch dotačních projektů, a jak
jste slyšeli, školka 3.500.000,-, hřbitov 800.000,-, atd. Tak vzít si tady nějaký rámec, je
to na tři roky, ale zůstane to otevřený, a jednorázově to budeme splachovat. Myslím si,
že by to bylo rozumný. A k tomu hned následuje to, že teď jsme vzali ten úvěr na deset
let od ČSOB a tam jsou teď lepší sazby o 50%, může mít na 0,70%. Nechal bych
dopočítat takový to odstoupení od smlouvy, bude to v řádech 10.000,- ale tím, že to
máme na deset let, šli bychom se sazbou o polovinu dolů, takže se nám to hodně vyplatí.
Do příště bych, ale ať to nedělám zbytečně, protože mi to zabere nějaký čas, předběžně
jsme se bavili, že bychom všechno stáhli, Teď by se s námi bavila i velice přívětivě
Komerční banka, protože zjistila, že to myslíme vážně s těmi úvěry. Že jsme načerpali
někde jinde peníze tady z toho 10.500.000,-. Máme tam nějakou historii, tím bych to
dostal zase k sobě, a jsou otevření a byli by schopni se o tom ještě bavit. Možná bychom
se dostali ještě pod těch 0,7. Ale jedná se samozřejmě ještě o nějakých pět, šest schůzek
a jednání, musíme také předběžně informovat Čsob, co oni na to. Jestli to vůbec mám
takhle připravovat? Protože tím zaměstnáme mě a Lenku, na nějaké hodiny a potom jste
neřekli ne, nechceme to.
Buřval: Můžu dotaz? Mluvíš už moc dlouho, chápu správně že chceš refinancovat
půjčku?
Bc. Tomáš Malach: Taky a vzít si nový peníze.
Buřval: Takže refinancovat a navýšit.
Bc. Tomáš Malach: Ano. Refinancovat 7,5 a navýšit o 6,1 a snížit na 0,7 z 1,62.
Buřval: Děkuji.
Zdeněk Branč: Určitě se to vyplatí, takže proč ne?
Bc. Ladislav Chvíla: Ano.
Bc. Tomáš Malach: Já si myslím, bavil jsem se s Jardou, Květou Lenkou o všem co
jsem tady jmenoval. Ale musíme se vyjádřit všichni.
Martin Rajnoha: Hlavně to potřebujeme.
Bc. Tomáš Malach: Můžeme začít ty dotace vracet.
Martin Rajnoha: To určitě ne, když už jsou.
Bc. Tomáš Malach: Je dobrý, že tím, že je teď ten problém, Covid, tak vláda neví co, a
všechny ty žádosti pustila. Ty peníze obcím sebrala z těch rozpočtů a banky jsou si toho
taky vědomi, cítí kšeft, tak snižují své marže. Na druhou stranu pro všechny výhodný,
když to teď může znít, jako „Jeee, obec teď bude zadlužená 13mil“, ale já bych v tom
neviděl žádného strašáka, je to číslo, který je strašně strašidelný, ale pak to bude všechno
jinak, bude se to umazávat.
Martin Rajnoha: Přijde dotace a bude se to umořovat.
Ing. Lenka Stupková: Takže to beru jako že připravíme.
⚫ Bc. Tomáš Malach: Ještě jedna věc, a bylo by důležité to zdůraznit a dal bych to do
zápisu. Házíme tady 100.000,- za ten hřbitov, za tu školku, hřiště atd, ale je důležité říct,
že hřiště stojí 300.000- , ale dostali jsme na to 70% dotace. Radary 278.000,- 95%
dotace, takže z 278.000,- 5% je pár tisícovek. To stejný hřbitov 800.000,- a dotace 80%.
Za super peníze školka 95%, takže z 3.500.000,- je 95% dotace. I ta hasičárna, taky
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perfektní dotace. Já jsem pro aby se modernizovalo, ale budeme na to potřebovat ty
prachy. A pak je dostane za se zpátky. A pak se budeme smát.
Ing. Lenka Stupková: Smát se budeme, až bude vyúčtováno.
⚫

Mgr. Květoslava Pykalová: Můžu se zeptat ještě? Je Šatovská chasa už spolek?
Ing. Lenka Stupková: Neviděla jsem zakládající listinu.
Mgr. Květoslava Pykalová: Já jsem že v zápise 9/2019 16. 10. se řeklo, že je to do týdne.
Bc. Tomáš Malach: Myslím, že ji podávali.
Ing. Lenka Stupková: Myslím, že ji připravovali, ale nevím.
Mgr. Květoslava Pykalová:Jestli to podávali, tak jak je to daleko, protože když mají
něco, tak tento spolek není, pak je tam jiný financování ne? Jsou tam úplně jiný pravidla.
Docela by mě to zajímalo.
Ing. Lenka Stupková: Zjistím aktuální stav a budu vás informovat.
Mgr. Květoslava Pykalová: Řeklo se že do dýňové stezky by to mělo být.
Ing. Lenka Stupková: Trička mají.

⚫ Anna Sovová: Ten vodovod, je až k nádraží? Jak se plánoval?
Ing. Lenka Stupková: plánoval se k těm domem, poslední je u paní Wilhelmový a u
Znovínu.
Anna Sovová: A plánoval se až k Peřinkům ne?
Ing. Lenka Stupková: aby se to mohlo táhnout k Peřinkům, protože jsou to pozemky
Dráhy, tak se oslovila Dráha, aby se připojila finančně k tomu plnění, a zatím
neprojevila aktivitu. Mluvila sem s projektantem, i projektant VASky je kontaktoval,
pár emailů jsme si vyměnili a vyšumělo to z jejich strany
⚫

Anna Sovová: A ještě by mě zajímalo, u obchodu, jak bydlí Šušlákovi, tam se
opravovuje veřejný chodník?
Ing. Lenka Stupková: Opravuje ho pronájemce obchodu.
Anna Sovová: A dostal povolení?
Ing. Lenka Stupková: Bavili jsme se o tom, jestli by mohl snížit nájezd, aby tam nebyly
ty obrubníky, aby se neničili auta. Vzal to trošku z gruntu. Písemně jsme to neřešili,
byla to jen ústní dohoda.
Anna Sovová: Já jen že jsme to zamítli panu Šušlákovi, aby si tam udělal parkovací
místo, tak jestli dostali povolení, aby si to tam mohli opravit.

⚫

Anna Sovová: A pak mám ještě jeden dotaz, když se dělá pokos trávy i na soukromých
pozemcích, jestli je to zaplacené, nebo je to na úkor obce?
Ing. Lenka Stupková: Kdo si objedná pokos trávy a nebo nějaké služby, které máme
schválené v ceníku tak to kontrolujeme a vyžadujeme platbu. Jestli narážíte na to, že
někde samovolně někteří pracovníci kosí...
Anna Sovová: Konkrétně kolem paneláků, kolem bytovek, takže to není obecní, tak
jestli to dostal úkolem, nebo to má obec zaplaceno.
Ing. Lenka Stupková: Jestli vás můžu poprosit o informaci, kdy to kosil, protože sem u
toho nebyla, a pak můžu zkontrolovat jestli objednávka byla či nikoli.
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Anna Sovová: Dobře.
Mgr. Květoslava Pykalová: Možná by bylo dobré, kdybychom ty informace.
Anna Sovová: Jsou to obecní peníze.
Mgr. Květoslava Pykalová: To byla asi ta akce jak já sem kvůli tomu volala a ty si mi
řekla, že to mají nahlášený.
Anna Sovová: Pod panelákem.
Ing. Lenka Stupková: My jsme se bavili o úklidu klestí a to bylo objednané a zaplacené.
Vy mluvíte asi o něčem jiném.
Anna Sovová: Panelák 444, pokud tu ten měl objednané a zaplacené je to v pořádku.
Ing. Lenka Stupková: Termínově by jste mi řekla?
Anna Sovová: Před týdnem.
Ing. Lenka Stupková: Předpokládám pan Hájek sekal.
Anna Sovová: Ano.
Ing. Lenka Stupková: V pracovní době.
Anna Sovová: Ano.
⚫

Anna Sovová: Ještě bych apelovala na hřiště na tom sídlišti, aby se už ukončilo, protože
tam ty děti opravdu lezou a zároveň a údržbu toho tzv. parkoviště. Protože ten štěrk už
je všude možně, je tam plevel, téměř metrový, nevím jestli je to taky v kompetenci
zaměstnanců, ale ať to tam trošku vypadá, i když to parkoviště není.
Ing. Lenka Stupková: Mám poznamenáno.
Anna Sovová: Děkuji.
Mgr. Květoslava Pykalová: Můžu k tomu hřišti? Protože jsem se zúčastnila toho jednání
s některými obyvateli, tak si myslím, že tam je docela vážný problém v tom, jak je to
hřiště celý…. Celý bych jej oplotila, z důvodu bezpečnosti dětí, jezdí tam auta, ten sešup
co tam je je vážně nesmyslně vysoký, byla jsem teď na tom jednání, celý bych to
oplotila.
Ing. Lenka Stupková: Požadavek na ten plotek byl a myslím, že je oprávněný, aby byl
jak ze strany toho parkoviště tak z boku, ze strany toho plotu k Tatárům.
Mgr. Květoslava Pykalová: Jednak kvůli bezpečnosti, těch děcek tam lítá dost, a
bohužel to malý dítě neuvidíme.
Ing. Lenka Stupková: Už jsme se o tom s panem místostarostou bavili, zjistíme cenu a
uvidíme možnosti rozpočtu, co můžeme teď aktuálně rychlo udělat.
Mgr. Květoslava Pykalová: Možná by to chtělo trochu srovnat, ten nájezd.
Anna Sovová: Chtělo by to možná nějaké obrubníky, tam se to sesypává.
Mgr. Květoslava Pykalová: Aby ty děcka nemohli přeletět, když se rozběhnou, protože
než si uvědomí na té koloběžce že je konec. Já bych to oplotila bych to celé kvůli
bezpečnosti. Tam těch možností a ten provoz je tam poměrně velký.
Ing. Lenka Stupková: Kvůli bezpečnosti by to chtělo vyměnit všechny prvky.
Mgr. Květoslava Pykalová: Určitě bych to opatřila cedulí, že je to na vlastní nebezpečí,
protože je to obecní pozemek.
Ing. Lenka Stupková: To jsem si odnesla, a odnesla jsem si i opatřit cedulí zákaz venčení
psů.
Mgr. Květoslava Pykalová: Aby se občané nemohli dohadovat jestli vpravo nebo vlevo,
někteří to chtěli, jenom vpravo, někteří jenom vlevo, tak to je docela problém.
Dana Doláková: Domluvili jsme se na střed.
Ing. Lenka Stupková: Domluvili, budeme ctít domluvu.
Bc. Tomáš Malach: Já si myslím, že až bude to hřiště na ty Havraníky.
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Anna Sovová: Kolik je tam dětí?
Bc. Tomáš Malach: Dost.
Mgr. Květoslava Pykalová: Tak Šatovští lidé jezdí do Chvalovic.
Anna Sovová: Já myslím na té druhé straně, aby to hřiště bylo využité
Bc. Tomáš Malach: Byla beseda, tam přišli dva lidi, takže tam jsme se domluvili, pak
to prošlo zastupitelstvem, tak já doufám, že využité bude.
Ing. Lenka Stupková: Stejně už to jinak nejde. Dotace je schválena, žádost vyřízena,
zakázka vyřízena, už jenom stavíme a budeme si lákat děti na hraní.
Vladislav Beck: Já jenom, jak si říkal s tím informováním, nevím jak funguje ten systém
rozesílání smsek, ale mě to dneska přišlo o půl sedmý, že v sedm je zastupitelstvo.
Anna Sovová: Rozhlas asi nebyl vůbec vyhlášen, mě přišla jenom smska.
Vladislav Beck: Nevím, já jsem o tom věděl, ale někdo kdo je na zahradě nebo něco,
tak asi horko těžko vstane a jde.
Mgr. Květoslava Pykalová: 18:24hodin.
Bc. Tomáš Malach: Funguje to tak, že se to někdo naťuká do mobilu a odešle. Takže se
to psalo asi 18:23hodin.
Ing. Lenka Stupková: Informace o tom, že bude zastupitelstvo je v rámci pozvánky na
úřední desce, úřední deska je propojená s aplikací v obraze a je možné že v tomto
případě...
Anna Sovová: Myslím si, že by se to vyhlašovat mělo.
Ing. Lenka Stupková: To určitě.
⚫

Dana Doláková: Ještě bych se chtěla zeptat Jardy, když se na podzim dělalo parkoviště,
navážel se tam ten štěrk, tak bylo řečeno že na jaře se na to hodí asfalt.
Jaroslav Černý: Ne.
Mgr. Květoslava Pykalová: To nebylo řečeno, my jsme spolu ještě řešili, kolik by stála
nějaká ta nová technologie, ale nebylo řečeno, že tam bude na jaře asfalt.
Dana Doláková : No my jsme o tom hovořili u nás.
Mgr. Květoslava Pykalová: Ale na zastupitelstvu to nebylo.
Bc. Tomáš Malach:Vidíte? Nahrávat si diskuze.
Jaroslav Černý: Je to uválcovaný recyklát, tam se dá pěkně parkovat.
Ing. Lenka Stupková: Asfalt bychom mohli dělat jen, pokud by byly volné finance.
Bc. Tomáš Malach: Nejde všechno naráz.
Ing. Lenka Stupková: Proto, abychom mohli čerpat dotace na komunikace musíme
udělat novou pasportizaci, a schválit ji v zastupitelstvu, pak můžeme zjistit opravy. Ale
už na tom pracujeme.

Bod č. 10
Závěr a diskuze
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Předsedající ukončila projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva Městyse Šatov
ve 20:17 hodin.
Dne: 27. 07. 2020
Zapisovatelka: Irena Rousová ...…………………
Starostka: Ing. Lenka Stupková …………….Ověřila a podepsala dne: ..................…………

Ověřovatelé zápisu: Anna Sovová ……………Ověřila a podepsala dne: .......................……..

Zdeněk Branč……………Ověřil a podepsal dne: ......................…………

Zápis byl vyhotoven dne: 03. 08.2020
Razítko městyse:
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