Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Šatov,
konaného dne 18.11.2014 od 17,00 hodin.
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva Městyse Šatov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17:00 hodin dosavadním starostou městyse Petrem Javůrkem („dále jako
předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva městyse (při prezenci) předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva městyse podle § 53 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání nebylo řádně svoláno tak, aby se v
souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty, pro podání návrhu soudu na
neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24.10.2014). Dne 20.10.2014
podal navrhovatel pan Miroslav Langhammer u Krajského soudu v Brně návrh na
neplatnost voleb do zastupitelstva Městyse Šatov, konaných ve dnech 10. a
11.10.2014. Předsedající seznámil přítomné s podstatou stížnosti a s usnesením
Krajského soudu v Brně, který dne 5.11.2014 rozhodl, že Návrh se zamítá. Zároveň
tato informace byla zveřejněná na úřední desce Krajského soudu v Brně (§ 93 odst. 5
s.ř.s.) Ke svolání zasedání musí dojít nejpozději sedmý den po dni nabytí právní moci
rozhodnutí soudu. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Městyse Šatov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 6.11.
2014 do 18.11.2014. Současně byla zveřejněná na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
č. 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).
Pan starosta před pokračováním ustavujícího zasedání poděkoval volební komisi za
dobře vykonanou práci a zároveň se omluvil za nepříjemnosti vzniklé napadením
výsledků voleb a doufá, že to neovlivní jejich dobrou práci do budoucna při příštích
volbách.
2. Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích, v platném znění, vyzval
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přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající
upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s
výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2
zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že
svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu Městyse Šatova a jeho občanů a
řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném
archu (příloha č. 2)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
3. Volba ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu pana Zdeňka Branče a paní Annu
Sovovou a zapisovatelku paní Dagmar Stojanovou.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům i
zastupitelům. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov určuje ověřovatele zápisu pana Zdeňka Branče a
paní Annu Sovovou a zapisovatelku paní Dagmar Stojanovou.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
4. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům i
zastupitelům. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje následující program ustavujícího
zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Složení slibu nových členů zastupitelstva
Volba ověřovatelů (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
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b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
6. Zřízení finančního, kontrolního a sportovně-kulturního výboru
a) určení počtu členů finančního, kontrolního a sportovně-kulturního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba předsedy sportovně-kulturního výboru
e) volba členů finančního výboru
f) volba členů kontrolního výboru
g) volba členů sportovně-kulturního výboru
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
8. Schválení výši odměn pro členy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva
9. Pověření zastupitelstva k vykonávání obřadů
10. Schválení pravomoci pro starostu provádět rozpočtová opatření
11. Diskuse
12. Závěr

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
5. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo jednoho místostarostu. Jiné návrhy
nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty městyse byla vykonávána jako uvolněná
ve smyslu § 71 zákona o obcích, v platném znění. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k ) zákona o obcích, v
platném znění, určuje, že pro výkon funkce starosty městyse Šatov bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
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Usnesení č. 4 bylo schváleno.
c ) určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit
zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva
odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a
případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje veřejný způsob volby starosty a
místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení,
případně po nezvolení žádného kandidáta, bude přistoupeno k volbě místostarosty.
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž
po platném zvolení konkretního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
d) volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva MUDr. Karel Hulán navrhl zvolit do
funkce starosty pana Petra Javůrka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov volí starostou Městyse Šatov pana Petra Javůrka.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 2 Zdrželi se 2
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Jelikož byl zvolen stávající starosta pan Petr Javůrek, ve vedení zasedání (dále veden
jako „předsedající“) pokračoval.
e) volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy: MUDr. Karel Hulán navrhl zvolit do funkce
místostarosty pana Milana Chloupka. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov volí místostarostou Městyse Šatov pana Milana
Chloupka.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 3
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Usnesení č. 7 bylo schváleno.
6. Zřízení finančního, kontrolního a sportovně-kulturního výboru
a) určení počtu členů finančního, kontrolního a sportovně-kulturního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], v platném znění, neboť
funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem
původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být
lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích, v platném znění), přičemž finanční a kontrolní
výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích, v platném znění).
Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru
může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích, v platném znění).
Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta,
tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na
obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích, v platném znění). Předsedající navrhl,
aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor a sportovně-kulturní výbor,
přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a
sportovně-kulturní výbor. Všechny tři výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
b) Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Starosta Petr Javůrek navrhl
zvolit do funkce předsedy finančního výboru MUDr. Karla Hulána.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov volí předsedou finančního výboru MUDr. Karla
Hulána.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
c) Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Starosta Petr Javůrek navrhl
zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Zdeňka Branče. Před hlasováním
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byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov volí předsedou kontrolního výboru pana Zdeňka
Branče.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
d) Volba předsedy sportovně-kulturního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhu na funkci předsedy
sportovně-kulturního výboru. Byl podán následující návrh: Starosta Petr Javůrek
navrhl do funkce předsedy sportovně-kulturního výboru paní Annu Sovovou. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov volí předsedou sportovně-kulturního výboru paní
Annu Sovovou.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Pan starosta vyzval Mgr. Květoslavu Pykalovou o předání agendy sportovněkulturního výboru paní Anně Sovové.
e) Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru, finančního a sportovně-kulturního výboru. Byly podány následující návrhy:
Starosta Petr Javůrek navrhl zvolit členem finančního výboru pana Petra
Schmuttermeiera.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov volí člena finančního výboru pana Petra
Schmuttermeiera.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Starosta Petr Javůrek navrhl zvolit členem finančního výboru paní Michaelu
Berkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov volí člena finančního výboru paní Michaelu
Berkovou.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
f) Volba členů kontrolního výboru
Starosta Petr Javůrek navrhl zvolit členem kontrolního výboru pana Františka Vlacha.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov volí člena kontrolního výboru pana Františka
Vlacha.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Starosta Petr Javůrek navrhl zvolit členem kontrolního výboru Mgr. Lydii Hulánovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov volí člena kontrolního výboru Mgr. Lydii
Hulánovou.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
g) Volba členů sportovně-kulturní výboru
Starosta Petr Javůrek navrhl zvolit členem sportovně-kulturního výboru pana
Františka Berku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov volí člena sportovně-kulturního výboru pana
Františka Berku.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Starosta Petr Javůrek navrhl zvolit členem sportovně-kulturního výboru pana
Jaroslava Piscu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatova volí člena sportovně-kulturního výboru pana
Jaroslava Piscu.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna a to ode dne
18.11.2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích, v platném znění, stanoví odměnu za výkon funkce předsedy finančního,
kontrolního a sportovně-kulturního výboru zastupitelstva Městyse Šatov ve výši
1.840,- Kč měsíčně, od 18.11.2014.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
7

Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov v souladu s § 72 a §84 odst.2 písm. n) zákona o
obcích, v platném znění, stanoví odměnu za výkon funkce člena finančního,
kontrolního a sportovně-kulturního výboru zastupitelstva Městyse Šatov 1.600,Kč měsíčně, od 18.11.2014.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích, v platném znění, stanoví odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva
Městyse Šatov 540,- Kč měsíčně, od 18.11.2014.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
Předsedající navrhl měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty městyse jako
neuvolněného člena zastupitelstva Městyse Šatov ve výši 20.937,- Kč, od 18.11.2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích, v platném znění, stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty městyse
jako neuvolněného člena zastupitelstva Městyse Šatov ve výši 20.937,- Kč
měsíčně, od 18.11.2014.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
8. Schválení výši odměn pro členy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva
Předsedající navrhl výši odměny nečlenům zastupitelstva ve výši 700,- Kč za každou
akci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje výši odměn nečlenům zastupitelstva v
částce 700,- Kč za každou akci a to následovně:
Mgr. Lydie Hulánová – členka kontrolního výboru za každou vykonanou
kontrolu, které se osobně zúčastní, obdrží 700,- Kč hrubého. Účast doloží
podpisem na protokolu o vykonané kontrole, který bude podkladem pro výplatu
odměny.
Panu Jaroslavu Piscovi a panu Františku Berkovi jako členům sportovněkulturního výboru bude vyplaceno každému 700,- Kč hrubého za každou
sportovně-kulturní akci, na které se budou osobně podílet. Účast na akci doloží
písemně rozpisem vykonaných prací, které budou podkladem pro výplatu
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odměny.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 22 bylo schváleno.

9. Pověření zastupitelstva k vykonávání obřadů
Předsedající navrhl tyto členy zastupitelstva Městyse Šatov k vykonávání obřadů:
 MUDr. Karel Hulán
 paní Anna Sovová
 paní Michaela Berková
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov pověřuje MUDr. Karla Hulána, paní Annu
Sovovou a paní Michaelu Berkovou vykonáváním obřadů.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
10. Schválení pravomoci pro starostu provádět rozpočtová opatření
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů a
pověřuje starostu Městyse Šatov prováděním rozpočtových opatření do výše
500.000,- Kč, vč. DPH za kalendářní měsíc a zároveň dává souhlas starostovi k
provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od posledního zasedání
zastupitelstva do konce roku v plném rozsahu s tím, že rozpočtová opatření
budou předložena ke schválení při prvním zasedání roku následujícího.
Rozpočtová opatření ve vyšších částkách může starosta Městyse Šatov
samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů, to znamená, že rozpočtové opatření bude za kalendářní měsíc navýšeno o
výši přidělené dotace a to v příjmech a ve výdajích
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě
havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit
případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokud, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter,
protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelsvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva
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konaném po provedení rozpočtového opatření starostou a jeho stručného
odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).
Tato prvomoc se schvaluje s platností do konce stávajícího volebního období.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
11. Diskuse
Diskuze probíhala na téma podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.
Dne 20.10.2014 podal navrhovatel pan Miroslav Langhammer u Krajského soudu v
Brně návrh na neplatnost voleb do zastupitelstva Městyse Šatov, konaných ve dnech
10. a 11.10.2014.
Pan Boris Tatár byl velmi znepokojen nad tím, co pan Langhammer a tudíž celá
kandidující strana Mgr. Pykalové vymyslela. Pan Tatár uvedl, že v žádném případě
nedošlo k manipulaci výsledků voleb. Omluvil se členům volební komise za
způsobené potíže, problémy a starosti. Dále řekl, že zmíněná strana jednoduše
neunesla výsledky voleb, proto podali toto křivé obvinění.
Paní Božena Chvílová se vyjádřila jako členka volební komise – opravdu k žádným
podvodům nedošlo. Protokoly se sepsaly a následně podepsaly ve volební místnosti,
v kanceláři se zadávaly pouze výsledky voleb do PC. Napadením výsledku voleb
poškodili nás – komisi, ale i úřad a to nejen tady v obci, nýbrž daleko za hranicemi
obce a okresu. Dále paní Chvílová řekla, že čekali omluvu od paní Pykalové, kterou
nikdo ze strany Mgr. Pykalové nevyslovil. Paní Chvílové to je líto a zůstal v ní hořký
pocit, i když soud stížnost ,,smetl ze stolu“, někteří občané si myslí, že k manipulaci
při volbách došlo.
MUDr. Karel Hulán si myslí, že tato situace by měla být pro příští volby poučením a
při zadavání výsledků do PC by mohl být přítomen počítačový specialista.
Pan Ondřej Šušlák se do diskuze přihlásil také a řekl, že je zarážející to, že paní
Pykalová několikrát byla ve volební komisi a moc dobře ví, jak volby v Šatově
probíhají a také ví, kdo je pan Tatár, že je to ,,IT“ pracovník, který spravuje
počítačovou síť městyse. Co tím vlastně bylo sledováno, pošpinili celou obec a ať k
tomu také něco paní Pykalová řekne.
Mgr. Květoslava Pykalová reagovala na celou záležitost tím, že její vyjádření přišlo k
soudu až po podání stížnosti, že to podával pan Langhammer, ona stížnost
nepodávala, protože nebyla v Šatově.
Pan Šušlák odpověděl, že v jejim vyjádření k soudu byl souhlas s tím, co pan
Langhammer napsal, tedy souhlasila se stížností na neplatnost výsledků voleb.
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Paní Lenka Horáková – členka volební komise, která byla delegována stranou paní
Pykalové, bohužel také žádnou omluvu od paní Pykalové neslyšela.
12. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.55 hodin, dne: 18.11.2014.
Příští zasedání zastupitelstva Městyse Šatov se bude konat v prosinci, datum se ještě
upřesní.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva Městyse Šatov
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích, v platném znění
Zápis byl vyhotoven dne: 18.11.2014

Zapisovatelka:
Bc. Dagmar Stojanová ….......................................... dne: ...............................
Ověřovatelé:
Zdeněk Branč

….......................................... dne: ...............................

Anna Sovová

............................................. dne: ...............................

Starosta:
Petr Javůrek

............................................ dne: ...............................

Razítko městyse:
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