ZÁPIS
o průběhu zasedání zastupitelstva č. 1/2018
konaného dne 31.1.2018 v Šatově
Starosta (předsedající) zahájil 1. zasedání Zastupitelstva Městyse Šatov
v 17,00 hod. a všechny přivítal
č.j. 200/2018/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 7 členů zastupitelstva, a že zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
(viz prezenční listina).
Omluvení: p. František Vlach a p. Petr Schmuttermeier
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:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM
4. Rozpočtové opatření č.11
5. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
6. Schválení smlouvy s SÚS JHM Kraje - průtah
7. Schválení žádosti o dotaci z rozpočtu Městyse
8. Prodej pozemku
9. Před záměr na prodej pozemku
10. Záměr na pronájem pozemku
11. Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství
12. Doplnění vyhlášky – o odpadech
13. Různé
14. Diskuse
15. Závěr
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje navržený program jednání zastupitelstva Městyse Šatov
č. 1/2018 ze dne 31.1.2018.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 2
Volba ověřovatelů
Předsedající vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu č. 1/2018 zasedání
zastupitelstva Městyse Šatov. Navrženi byli pí. Michaela Berková a p. Milan Chloupek,
kteří vyslovili s návrhem souhlas. Jako zapisovatelka byla navržena pí. Žaneta Roupcová.
Připomínky: nebyly vzneseny
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Usnesení č. 2
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje za ověřovatele zápisu č. 1/2018 zasedání zastupitelstva
Městyse Šatov pí. Michaelu Berkovou a p. Milana Chloupka, za zapisovatelku schvaluje pí. Žanetu
Roupcovou.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 3
Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva
Kontrolu zápisu z jednání ZM č. 10/2017 ze dne 13.12.2017 provedli p. Zdeněk Branč a p. Milan
Chloupek. 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. 11 a č. 12
Paní účetní seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 11 a č. 12.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje rozpočtové opatření č. 11 a č. 12.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 5
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-014330044445/001 na stavbu s názvem „Šatov_Medek: NN
příp.kab.smyčka“ - kabelové vedení NN na pozemku p.č. 4037/1 v k.ú. Šatov, za jednorázovou
úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN014330044445/001 pro firmu E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice na stavbu s názvem „Šatov_Medek:NN příp.kab.přípojka“ - kabelové vedení NN na
pozemku p.č. 4037/1 v k.ú. Šatov, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

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-014330031701/001 na stavbu s názvem „Šatov_TS ZŠ a Vojsko:
NN rek.vvNN a DP“ - kabelové vedení NN a pojistkové skříně na pozemku p.č. 876/1, p.č. 900/1,
p.č. 915, p.č. 1030/1, p.č. 1030/2, p.č. 1030/3, p.č. 1031/1, p.č. 1087/7, p.č. 1506, p.č. 1185/3,
p.č. 1195/1, p.č. 1196, p.č. 1231 v k.ú. Šatov, za jednorázovou úplatu ve výši 23.780,- Kč bez DPH.
Připomínky: nebyly vzneseny
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Usnesení č. 5
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN014330031701/001 na stavbu s názvem „Šatov_TS ZŠ a Vojsko: NN rek.vvNN a DP“ - kabelové
vedení NN a pojistkové skříně na pozemku p.č. 876/1, p.č. 900/1, p.č. 915, p.č. 1030/1, p.č. 1030/2,
p.č. 1030/3, p.č. 1031/1, p.č. 1087/7, p.č. 1506, p.č. 1185/3, p.č. 1195/1, p.č. 1196, p.č. 1231 v k.ú.
Šatov, za jednorázovou úplatu ve výši 23.780,- Kč bez DPH.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 6
Schválení smlouvy s SÚS JHM kraje - průtah
SÚS Znojmo předložila smlouvu, jejíž předmětem je stanovení postupu při přípravě stavby a při
výběru zhotovitele projektové dokumentace a dalších souvisejících služeb „III/41322 Chvalovice –
Šatov – Hnanice, Stavba II.: III/41322 Šatov, průtah“.
Pan starosta položil zastupitelům otázku, zda se se zněním smlouvy seznámili a zda mají nějaké
připomínky. Celá stavba je nyní ve fázi územního řízení. Je žádoucí, abychom akci uskutečnili ve
spolupráci s SÚS JHM kraje.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje smlouvu uzavřenou dle ust. § 1746 odst.2 Občanského
zákoníku pro stavbu „III/41322 Chvalovice – Šatov – Hnanice, Stavba II.: III/41322 Šatov,
průtah“ se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje se sídlem
Žerotínovo náměstí 449/3, Brno.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 7
Schválení žádosti o dotaci z rozpočtu Městyse Šatov
SK Tatran Šatov, z.s. podal žádost o dotaci z rozpočtu městyse na neinvestiční dotace – úhrada el.
energie, plynu, zalévání, údržba a oprava mech. prostředků, PHM a pořádání sportovních akcí ve
výši 220.000,- Kč.
Připomínky: pí. Anna Sovová navrhla, aby klub zorganizoval pro Městys Šatov, resp. pro občany,
nějakou sportovní akci, kterou by sami organizovali i financovali. Další návrh - ať koupí fitness
stroje na cvičení, které by se umístily na tu část pozemku v areálu, jenž patří městysi.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje neinvestiční dotaci ve výši 100.000,- Kč pro SK Tatran
Šatov, z.s. s podmínkou, že zorganizují akci pro všechny občany Šatova, kterou bude SK Tatran Šatov
financovat .
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

VOC Znojmo, z.s. podalo žádost o dotaci z rozpočtu městyse na provoz vinařského turistického
autobusu Vinobus VOC Znojmo a odměny průvodcům a propagace projektu ve výši 10 000,- Kč.
Připomínky: nebyly vzneseny

3

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo Městyse Šatov neschvaluje dotaci ve výši 10.000,- Kč na provoz vinařského
turistického autobusu Vinobus VOC Znojmo, z.s. a odměny průvodcům a propagace projektu.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 8
Prodej pozemku
Předsedající konstatoval, že záměr prodeje části pozemku z p.č. 284/1 v k.ú. Šatov ostatní
komunikace, rozděleného geometrickým plánem č. 1176-120/2017 ze dne 13.10.2017, nově vzniklý
pozemek p.č. 284/64 o výměře 54 m2., za cenu 40,-. Kč/m², cena je stanovena v souladu s cenou v
daném místě a čase obvyklém, byl v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, vyvěšen po zákonem stanovenou dobu. Jako jediný zájemce se přihlásila paní
Kollmann.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje prodej části pozemku z p.č. 284/1 v k.ú. Šatov ostatní
komunikace, rozděleného geometrickým plánem č. 1176-120/2017 ze dne 13.10.2017, nově vzniklý
pozemek p.č. 284/64 o výměře 54 m 2., za cenu 40,- Kč/m2 paní Kollmann. Cena je v daném místě a
čase obvyklá.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Předsedající konstatoval, že záměr prodeje pozemku p.č. 4011 v k.ú. Šatov ostatní komunikace, o
výměře 1632 m2., za cenu 40,-. Kč/m², cena je stanovena v souladu s cenou v daném místě a čase
obvyklém, byl v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, vyvěšen po zákonem stanovenou dobu. Jako jediný zájemce se přihlásil pan Hamza.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje prodej pozemku p.č. 4011 v k.ú. Šatov ostatní komunikace, o
výměře 1632 m2., za cenu 40,- Kč/m2 panu Hamzovi. Cena je v daném místě a čase obvyklá.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 9
Před záměr na prodej pozemku
Pan Vadovič podal žádost na koupi předzahrádky, která je před jeho domem. Jedná se o prostor mezi
chodníkem a jeho domem na p.č. 284/1 o výměře cca 50 m².
Připomínky: starosta – při zaměření pozemku bude zástupce obce, musí zůstat prostor na chodník.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje před záměr prodeje části pozemku z p.č. 284/1 o výměře cca
50 m² v k.ú. Šatov ostatní komunikace, za předpokladu, že při zaměření pozemku bude přítomen člen
zastupitelstva nebo zaměstnanec OÚ.
Hlasování

Pro

7

Proti

0
4

Zdrželi se

0

Paní Barbora a Ladislav Tomi podali žádost o koupi části pozemku z p.č. 284/1 o výměře cca 120 m ²
za účelem zřízení předzahrádky před jejich domem.
Připomínky: starosta – u jejich domu opravují svah a chtějí zpevnit okolí domu.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje před záměr prodeje části pozemku z p.č. 284/1 o výměře cca
120 m² v k.ú. Šatov ostatní komunikace, za předpokladu, že při zaměření pozemku bude přítomen
člen zastupitelstva nebo zaměstnanec OÚ.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 10
Záměr na pronájem pozemku
Pan Petr Půst podal žádost na pronájem pozemku p.č. 4757 o výměře 1045 m² za účelem včelaření.
Jedná se o obecní pozemek, který je dlouhodobě nevyužíván (blízko pozemku, kde se jezdí
cyklokros).
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje záměr na pronájem pozemku p.č. 4757 o výměře 1045 m² za
cenu 0,20 Kč/m2 za rok.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

drželi se

0

Bod č. 11
Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství
Česká asociace odpadového hospodářství, Spolek veřejně prospěšných služeb a Sdružení
komunálních služeb si nás dovolují informovat o neveřejně připravované účelové změně zákona o
odpadech, která má být nesystémově schválena, nikoliv jako vládní návrh, ale jako poslanecký
pozměňovací návrh zákona o odpadech. Důvodem je zájem na vytvoření ekonomického prostoru pro
výstavbu nových nákladných spaloven odpadů, a to v době, kdy celková produkce komunálního
skládkovaného odpadů každoročně klesá. Jedná se zde o lobbistickou změnu zákona, „ Druhá
fotovoltaika“ kdy nejprve lobbistická změna zákona s cílem citelného zdražení a umožnění realizace
jinak ekonomicky nereálných technologii, s následným přenesením budoucích nákladů, v tomto
případě především na obce a občany. Z tohoto důvodu navrhuje pan starosta schválit následující
usnesení:
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo Městyse Šatov projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové
hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné
zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo městys nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona
o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou
vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových
směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec
evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a
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Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce
vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 12
Doplnění Obecně závazné vyhlášky Městyse Šatov č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území Městyse Šatov odpadech
Jedná se o doplnění vyhlášky v čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu, který bude znít:
Je možné jednorázově ukládat komodity na místa tomu určena.
Těmito místy jsou zejména Základní škola Šatov a Hasičská zbrojnice Šatov.
Tento bod bude doplněn do vyhlášky o odpadech při novelizaci tohoto dokumentu.
Připomínky: nebyly vzneseny
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo Městyse Šatov schvaluje doplnění Obecně závazné vyhlášky Městyse Šatov č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Městyse Šatov v čl. 3 Shromažďování tříděného
odpadu a to v tomto znění:
Je možné jednorázově ukládat komodity na místa tomu určena.
Těmito místy jsou zejména Základní škola Šatov a Hasičská zbrojnice Šatov.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod č. 13
Různé
 více práce spojené se zateplením OÚa KD - malba sálu, osvětlení sálu, výstavba zdi ve dvoře
a oprava zdi u parkoviště, odvodnění ze strany dvora.
 informace o vytříděném množství odpadů za rok 2017
Papír
31 000 kg
Plast
18 130 kg
Sklo
10 078 kg
Kovy
367 kg
Nápojový karton 469 kg
 informace o probíhajících pracích na budově KD – pí. A. Sovová část svodů na budově je pod
omítkou je to tak dobře, to se tak dělá?. Starosta – podívá se na to
Bod č. 14
Diskuse
MUDr. Karel Hulán – upozornil na častou nepřítomnost pan Petra Schmuttermeiera. Měl by se
vyjádřit k situaci a zeptat se ho, pokud posuneme čas jednání zastupitelstva Městyse Šatov, zda se
dostaví.
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Bod č.15
Závěr
Předsedající ukončil projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva Městyse Šatov
v 17.40 hodin.
Dne: 31.1.2018
Zapisovatel: Žaneta Roupcová

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

Starosta: Petr Javůrek

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

Ověřil a podepsal dne: …...........................
Ověřovatelé zápisu: Michaela Berková ...................…………………..
Ověřila a podepsala dne: …...........................
Milan Chloupek

....................…………………..

Ověřil a podepsal dne: …..........................
Zápis byl vyhotoven dne:

….............................

Razítko městyse:
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