ZÁ PI S
o průběhu zasedání zastupitelstva č. 4/2018
konaného dne 25.6.2018 v Šatově
Starosta (předsedající) zahájil 4. zasedání Zastupitelstva Městyse Šatov
v 18,00 hod. a všechny přivítal
č.j. 863/2018/UMŠA
Bod č. 1
Zahájení
Předsedající konstatoval, 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).
Omluvení: MUDr. Karel Hulán
Předsedající konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je uložen k nahlédnutí v
zasedací místnosti.
Předsedající seznámil přítomné s programem zasedání zastupitelstva Městyse Šatov.

Program:
Zahájení
Volba ověřovatelů
Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM
Rozpočtové opatření č.5,6 a 7
Projednání a schválení Závěrečného účtu Městyse Šatov za rok 2017
Žádost PO ZŠ o poskytnutí příspěvku od obce Hnanice
Schválení Smlouvy o zemědělském pachtu mezi ZD Šatov a Městysem Šatov
Stanovení počtů členů zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022
Záměr na prodej pozemku
Schválení žádosti na odkup pozemku
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
Schválení smlouvy a dodatku ke smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Schválení zadání výběrového řízení
Záměr na pronájem
Záměr na prodej
Žádost o přijetí do domu s chráněnými byty
Žádost o vyřazení nefunkčního majetku z inventáře DDHM MŠ
Projednání žádosti o podporu Linky bezpečí, z.s.
Projednání obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulace
hlučných činností
20. Různé
21. Diskuse
22. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Připomínky: nebyly vzneseny
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Usnesení č. 1
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje navržený program jednání zastupitelstva Městyse Šatov
č. 4/2018 ze dne 25.6.2018.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 2
Volba ověřovatelů
Předsedající vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu č. 4/2018 zasedání
zastupitelstva Městyse Šatov. Navrženi byli p. František Vlach a pí. Anna Sovová, kteří vyslovili s
návrhem souhlas. Jako zapisovatelka byla navržena Bc. Dagmar Stojanová.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje za ověřovatele zápisu č. 4/2018 zasedání zastupitelstva
Městyse Šatov p. Františka Vlacha a pí. Annu Sovovou, za zapisovatelku byla navržena Bc. Dagmar
Stojanová.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 3
Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva
Kontrolu zápisu z jednání ZM č. 3/2018 ze dne 23.4.2018 provedli p. Milan Chloupek a p. Zdeněk
Branč. Předsedající položil zastupitelům otázku, zda se seznámili se zápisem z minulého zasedání
zastupitelstva Městyse Šatov a zda nemají k tomuto zápisu připomínky.
Připomínky: nebyly vzneseny
Bod č. 4
Rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7
Paní účetní seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č.5,6 a 7.
Připomínky: Paní Sovová položila otázku, zda cena na opravu MŠ je konečná. Starosta odpověděl, že
ano.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje rozpočtové opatření č.5,6 a 7.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 5
Projednání a schválení Závěrečného účtu Městyse Šatov za rok 2017
Zastupitelé měli možnost se seznámit se Závěrečným účtem Městyse Šatov.
Připomínky: Paní Sovová položila dotaz, kde je umístěná klimatizace. Bylo ji odpovězeno, že v
kanceláři matriky, účetní a v kanceláři starosty.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje spolu se Zprávou z přezkumu hospodaření
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Městyse Šatov za rok 2017 Závěrečný účet Městyse Šatov za rok 2017 bez připomínek občanů a
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením Městyse Šatov, a to bez výhrad.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 6
Žádost PO ZŠ Šatov o poskytnutí příspěvku od obce Hnanice
Žádost se týká dotace pro ZŠ Šatov od obce Hnanice ve výši 30.000,- Kč na úpravy a vybavení
učeben pro žáky, nákup žákovských PC a žákovského nábytku.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje žádost o dotaci pro ZŠ Šatov od obce Hnanice ve výši
30.000,- Kč na úpravy a vybavení učeben pro žáky, nákup žákovských PC a žákovského nábytku.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 7
Schválení smlouvy o zemědělském pachtu mezi ZD Šatov a Městysem Šatov
Jedná se o přepracování staré nájemní smlouvy, ve které byly vyjmuty pozemky, jenž ZD Šatov od
městyse koupilo.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje smlouvu o zemědělském pachtu mezi ZD Šatov a Městysem
Šatov na pozemky dle seznamu.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 8
Stanovení počtů členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 – 2022
Dle § 68 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších novel stanoví
zákon, že počet členů zastupitelstva v obci nad 500 do 3000 obyvatel činí 7 až 15 členů.
Pan starosta navrhl, aby počet členů Zastupitelstva Městyse Šatov byl 9 členů.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje počet zastupitelů obce pro volební období 2018 – 2022 v
počtu 9 členů.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 9
Záměr na prodej pozemku
Manželé Formánkovipodali žádost na odkoupení části pozemku z p.č. 4149/1 v k.ú. Šatov, ostatní
komunikace, rozděleného geometrickým plánem č. 1199-28/2018 ze dne 8.3.2018 nově vzniklý
pozemek p.č. 4191/3 o výměře 50 m² za cenu 40,- Kč/1m², cena je stanovena v souladu s cenou v
3

daném místě a čase obvyklém.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje záměr prodeje části pozemku z p.č. 4149/1 v k.ú. Šatov,
ostatní komunikace, rozděleného geometrickým plánem č. 1199-28/2018 ze dne 8.3.2018 nově vzniklý
pozemek p.č. 4191/3 o výměře 50 m² za cenu 40,- Kč/1m², cena je stanovena v souladu s cenou v
daném místě a čase obvyklém.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 10
Schválení žádosti na odkup pozemku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k prodeji pozemek p.č. 876/3 v k.ú. Šatov.
Jedná se o část příjezdové komunikace k nemovitostem soukromých osob. Protože se jedná o
komunikaci, navrhuje pan starosta tento pozemek vykoupit. Předpokládána cena je 25.000,- Kč.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje podání žádosti na odkoupení p.č. 876/3 od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Městyse Šatov.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 11
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice žádá o schválení smlouvy
o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330046916/001 na stavbu s názvem „Šatov_Novák :NN
příp.kab.smyčka“ na pozemku p.č. 876/1 v k.ú. Šatov, za jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč
bez DPH.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN014330046916/001 na stavbu s názvem „Šatov_Novák :NN příp.kab.smyčka“ na pozemku p.č.
876/1 v k.ú. Šatov, za jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč bez DPH.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 12
Schválení smlouvy a dodatku ke smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice žádá o schválení smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030041868/001 na stavbu s názvem
„Šatov_Daberger :NN příp.kab.příp“ p.č. 865/1 v k.ú. Šatov, za jednorázovou úplatu ve výši
2.300,- Kč bez DPH.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 11
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Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.: 1030041868/001 na stavbu s názvem „Šatov_Daberger :NN příp.kab.příp“ p.č. 865/1 v
k.ú. Šatov, za jednorázovou úplatu ve výši 2.300,- Kč bez DPH.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice žádá o schválení smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030045869/001 na stavbu s názvem
„Šatov_Popp :NN příp.kab.příp“ p.č. 284/1 v k.ú. Šatov, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,Kč bez DPH.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.: 1030045869/001 na stavbu s názvem „Šatov_Popp :NN příp.kab.příp“ p.č. 284/1 v k.ú.
Šatov, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Schválení dodatku ke smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice žádá o schválení dodatku
č. 1 ke smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1040005967/001 na stavbu s názvem „Šatov
– TS sm.Havraníky: NN rek.vvNN a DP“ Smluvní strany tímto dodatkem mění, doplňují či
upřesňují předmětnou smlouvu. Mění se grafické přílohy č. 2, 5 a 6. Původní text smlouvy zůstává
nezměněn.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č.: 1040005967/001 na stavbu s názvem „Šatov – TS sm.Havraníky: NN
rek.vvNN a DP“. Smluvní strany tímto dodatkem mění, doplňují či upřesňují předmětnou smlouvu.
Mění se grafické přílohy č. 2, 5 a 6. Původní text smlouvy zůstává nezměněn.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 13
Schválení zadání výběrového řízení.
V souvislosti s kabelizací obce, je nutná rekonstrukce veřejného osvětlení v obci. Předpokládané
náklady na tuto rekonstrukci na etapu č. 2 jsou ve výši 3 251 563 ,- Kč. Jedná se o cenu spočítanou
projektantem dle platných norem. Pro realizaci tohoto projektu je nutné vybrat zhotovitele a to
formou výběrového řízení.
Připomínky: Starosta navrhuje oslovit 3 firmy a vybrat firmu s nejvhodnější (nejnižší nabízenou
cenou realizace). Dále navrhuje odsouhlasit členy výběrové komise.
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo Městyse Šatov pověřuje p. starostu přípravou a provedením výběrového řízení.
Zároveň ustanovuje p. Milana Chloupka a p. Zdeňka Branče jako členy komise pro výběr nejlepší
nabídky, která bude stanovena nejnižší cenou provedených prací. Jako náhradník byl stanoven p,
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František Vlach.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Vzhledem k již naplánovaným pracím na opravách chodníků a komunikací je nutné vybrat
zhotovitele. P. starosta navrhuje, aby se provedlo, vzhledem k úsporám za výběrová řízení, výběrové
řízení jen jedno s harmonogramem prací rozložených na dobu 3 let. V letošním roce bychom
provedli opravy chodníků a některých úseků komunikací v hodnotě do 2 000 000,- Kč. V příštím
roce a v následujícím, by se prováděly další práce dle seznamu. Celkové vypočtené náklady na
opravy představují částku ve výši 5 991 114,- Kč.
Připomínky: Pan starosta seznámil přítomné s návrhem připravovaných oprav komunikací a
chodníků, které by probíhaly v průběhu následujících 3 let dle důležitosti a finančních možností
obce. Jedná se o tyto navržené opravy:
Chodník u bytovky č.p. 349, parkoviště u bytovky č.p. 349, betonová plocha u bytovky č.p. 452,
oprava zámkové dlažby na parkovišti OÚ, oprava komunikace k č.p. 215, oprava vjezdu k bytovce
č.p. 168, cesta kolem Malovaného sklepa, rozšíření propustku - průjezdu zatáčkou u č.p. 346,
dokončení okruhu na Farské Nivě, zřízení parkoviště u hřbitova, komunikace od ,,Berka“ po
křižovatku zahrada ,,Rousová“, chodník ze Zimní strany přes potok Daníž, chodník směr Havraníky,
komunikace ke ,,Královým“.
Pan Peterka upozornil, že na některých úsecích může probíhat další výstavba a že je zbytečné tyto
komunikace asfaltovat. Pan starosta odpověděl, že se jedná o návrh oprav a pokud budeme o takové
situaci vědět, tak zmíněné úseky opravíme pouze recyklátem.
Paní Sovová navrhuje, ať tyto peníze ušetříme na nějaké velké akce.
Pan starosta se zeptal, jaké má na mysli? Paní Sovová uvedla, že je potřeba seznam doplnit o další
důležité akce a z nich vybrat priority. Raději neplýtvat penězi na malé akce, ale vybrat větší a udělat
je důkladně. Pan starosta uvedl, že je potřeba udělat více malých věcí, které tíží občany. Dále uvedl,
že prioritou v budoucím roce by mělo být dokončení inženýrských sítí ke Znovínu.
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo Městyse Šatov pověřuje p. starostu přípravou a provedením výběrového řízení pouze
na první část navrhovaných oprav do výše 2 000 000,- Kč. Zároveň ustanovuje p. Milana Chloupka
a p. Zdeňka Branče jako členy komise pro výběr nejlepší nabídky, která bude stanovena nejnižší
cenou provedených prací. Jako náhradník byl stanoven p. František Vlach.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 14
Záměr na pronájem
podal žádost o pronájem části pozemku z p.č. 284/1 v k.ú. Šatov ostatní komunikace o
výměře 78,28 m². Jedná se o pozemek ve Sklepní ulici I. za domem jmenovaného.
Připomínky: Paní Sovová uvedla, že si každý chce pronajmout plochu za svojí nemovitostí, ale co ti
ostatní, kde budou parkovat – měly by se zrušit nájmy a ten obecní pozemek podél vozovky upravit
jednotně jako stání veřejné i s posezením a nejlepší by bylo udělat ze sklepní ulice pěší zónu.
Pan Peterka se zeptal, co bude se „Šatovkou“ po dokončení průtahu obcí. Mohla by se použít na
Sklepní ulici. Proč nejsou odtažená auta ve Sklepní ulici I., které tam zabírají veřejné prostranství a
že možnost sjednání nápravy existuje. Pan starosta uvedl, že se bude informovat na SÚS a bude
usilovat, aby „Šatovka“ zůstala v Šatově.
Paní Sovová uvedla, že nemáme prostory, kde by se skladoval materiál a to proto, že se prodaly
obecní pozemky v areálu ZD. Dále uvedla, že by se měly zvednout nájmy za pronájem obecních
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pozemků.
Pan Rajnoha navrhuje, aby ze Sklepní ulici I. vznikla odpočinková zóna.
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo Městyse Šatov odkládá záměr na pronájem části pozemku z p.č. 284/1 v k.ú. Šatov
ostatní komunikace o výměře 78,28 m² ve Sklepní ulici I.
Hlasování

Pro

5

Proti

2

Zdrželi se

1

Záměr na pronájem
podal žádost o pronájem části pozemku z p.č. 284/1 v k.ú. Šatov ostatní komunikace o
výměře 110 m². Jedná se o pozemek ve Sklepní ulici I. za nemovitostí jmenovaného.
Připomínky: stejná situace – pronájem ve Sklepní ulici I.
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo Městyse Šatov odkládá záměr na pronájem části pozemku z p.č. 284/1 v k.ú. Šatov
ostatní komunikace o výměře 110 m².
Hlasování

Pro

5

Proti

2

Zdrželi se

1

Záměr na pronájem
podal žádost o pronájem části pozemku z p.č. 59 v k.ú. Šatov o výměře 50 m² za
účelem umístění dětských hracích prvků. Jedná se o část parku naproti posezení pro hosty restaurace.
Připomínky: Paní Sovová nesouhlasí, je třeba rekonstruovat jako celek a ne ho pronajímat po
částech.
Pan Peterka – všechny parky jsou ve špatném stavu, je třeba srovnat plochy, aby se daly dobře sekat,
nejsou vybudována dětská hřiště, nevysazují se stromy.
Pí. Sovová dětské hřiště bylo, dokonce oplocené, ale děti ho zdemolovaly.
P. Peterka uvedl, že v obci chybí dětský koutek někde uprostřed obce.
Pí. Sovova uvedla, že podala návrh na umístění herní a cvičící prvky na hřišti Tatranu, ale tem byl
zastupitelstvem odmítnut.
Usnesení č. 18
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje záměr na pronájem části pozemku z p.č. 59 v k.ú. Šatov
ostatní plocha zeleň o výměře 50 m² za cenu 0,20 Kč/m² za účelem vybudování dětského hřiště, s
upozorněním, že toto hřiště může být kdykoliv odstraněno a nájem ukončen, pokud Městys Šatov
začne s revitalizaci parku. Tyto podmínky budou smluvně zakotveny ve smlouvě.
Hlasování

Pro

7

Proti

1

Zdrželi se

0

Bod č. 15
Záměr na prodej
podali žádost na odkoupení části pozemku z p.č. 284/1 v k.ú. Šatov ostatní
komunikace o výměře cca 72,70 m². Jedná se o pozemek na „Skalkách před jejich domem, který
užívají k parkování. Jedná se o vyvýšený pozemek na terase, ze kterého je přístup pouze k
nemovitostem stojících na p.č. 279 a p.č. 280, které jsou ve vlastnictví žadatele.
Připomínky: nebyly připomínky
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Usnesení č. 19
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje před záměr prodeje části pozemku z p.č. 284/1 v k.ú. Šatov
ostatní komunikace, u geometrického zaměření, je nutná účast zaměstnance OÚ nebo jiné pověřené
osoby.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 16
Schválení žádosti o přijetí do Domu s chráněnými byty Šatov
předložila žádost o přijetí do Domu s chráněnými byty v Šatově. Jmenovaná
splňuje všechny předpoklady přijetí, má zájem o byt č. 7.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 20
Zastupitelstvo Městyse Šatov souhlasí s přidělením volného bytu č. 7 v Domě s chráněnými byty.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 17
Žádost o vyřazení nefunkčního majetku i inventáře DDHM MŠ
Paní ředitelka MŠ Šatov předložila žádost o vyřazení nefunkčního majetku dle přiloženého seznamu.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 21
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje vyřazení nefunkčního majetku z inventáře DDHM MŠ Šatov
dle předloženého seznamu.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 18
Projednání žádosti o podporu linky bezpečí
Linka bezpečí – Praha podala žádost na příspěvek ve výši 7 500,- Kč. Vzhledem k tomu, že městys
přispívá různým charitativním organizacím ve Znojmě, tak nebude uvolňovat další prostředky pro
tyto účely.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 22
Zastupitelstvo Městyse Šatov neschvaluje žádost o příspěvek ve výši 7 500,- Kč pro Linku bezpečí
Praha.
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 19
Projednání obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulace hlučných činností
Předsedající seznámil přítomné s návrhem vyhlášky.
Připomínky: Mgr. Pykalová uvedla, že vyhlášku o používaní zábavné pyrotechniky jsme neschválili
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z důvodu složitosti postihu a následným sankcím.
P. starosta uvedl, že doba nočního klidu je stanovena zákonem. Smyslem vyhlášky nemá být postih,
ale určitá možnost, jak upozornit původce nadměrného hluku o nedělích a svátcích, že jejich činnost
odporuje vyhlášce. Paní Sovová navrhla vyhlášku přijmout, proto že se jedná i o kouř a hlučné rádio
v neděli. Vyhláška by měla obsahovat výjimku, která by se měla týkat postřiku vinohradu.
Usnesení č. 23
Zastupitelstvo Městyse Šatov neschvaluje návrh obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a
regulace hlučných činností
Hlasování

Pro

6

Proti

1

Zdrželi se

1

Bod č. 20
Různé
Schválení zápisu do kroniky Městys Šatov
Usnesení č. 24
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje provedení zápisu do kroniky obce za rok 2017
Hlasování

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 21
Diskuse
pí. Sovová – udělat antoníčky na elektriku v parku
kdo má na starosti skládku, kolik se tam ještě vejde sutě
pí. Pykalová – jezdí se tam i večer
p. Peterka – Chvalovice tam vozily recyklát, proč se nepoužil na cesty
p. Branč – nejde jezdit až do zadní části skládky
pí. Sovová – E.ON špatně opravuje chodníky, měl by to někdo dozorovat
p. starosta – pokud budou opravy provedené špatně, tak to obec nepřebere
pí. Berková – jak to bude vypadat před OÚ na Znovín cup
p. starosta – kopat se bude až po akci
pí. Sovová – kritizovala nesmyslnou práci při vytrhávání trávy na chodnících
p. satrosta – Ano
p. Peterka – proč se neudělá rybník, v Šatově je všechno problém, každá obec má odpočinkovou
zónu jenom Šatov ne, kdysi tady rybníky byly. 11.7.2016 si podal žádost na odkoupení pozemku od
SUS JHM kraje, ten mu sdělil, že to musí nejdříve nabídnout obci. Následně přečetl vyjádření
starosty k této nabídce.
P. starosta odpověděl, že toto vyjádření je pouze jeho názor (starosty názor). Záleží na JHM kraji, jak
se rozhodne, zda pozemek prodá nebo převede na obec.
Následně proběhla ostrá výměna názorů, která byla ukončena požadavkem p. Peterky na zveřejnění
vyjádření (viz níže).
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Bod č.22
Závěr
Předsedající ukončil projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva Městyse Šatov
v 19:45 hodin.
Dne: 25.6.2018
Zapisovatel: Bc. Dagmar Stojanová

….............................................

Starosta: Petr Javůrek

.................................................

Ověřil a podepsal dne: ...........................
Ověřovatelé zápisu: František Vlach

…..........................................

Ověřil a podepsal dne: …...........................
Anna Sovová

…..............................................

Ověřil a podepsal dne: …..........................
Zápis byl vyhotoven dne: 28.6.2018
Razítko městyse:

Upozornění !!!!!!!
plocha začerněna v souladu s GDPR
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