VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ŠTÍTARY ČÍSO 2020-3
ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 07.05.2020

Městys Štítary
Zastupitelstvo městyse Štítary
Místo: Kulturní dům Štítary, Štítary 150
Přítomni dle prezenční listiny: Bauer Zdeněk st., Bauer Zdeněk ml., Hevera František, Ing. Hevera Jan,
Holub Miloslav, Pokorný Jan, Ing. Rozsypal Martin, Rozsypalová Pavla, Suchánek František, Šimka
Radek, Ing. Trojan Zdeněk,
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva městyse Štítary bylo zahájeno starostkou městyse Štítary Pavlou
Rozsypalovou v 18:00 hodin. Informace o konání zastupitelstva byla zveřejněna na kamenné úřední
desce a na elektronické úřední desce na www.obecstitary v zákonem stanovené lhůtě. Přítomno 11
členů zastupitelstva.
Zapisovatelkou je ustanovena Marcela Heverová.
Zápis ze dne 27.2.2020 byl ověřen a nebyly vzneseny žádné námitky. Starostka seznámila přítomné
s návrhem programu v souladu s pozvánkou a informací zveřejněnou na úřední desce.
Usnesení 2020-3/1
Zastupitelstvo městyse Štítary schvaluje následující program zasedání:
1) Schválení programu
2) Určení ověřovatelů
3) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Štítary za rok 2019
4) Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo
5) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přeložka STL plynovodu
6) Územní plán Štítary
7) Žádosti, záměry
8) Informace o činnosti, záměrech a investicích městyse Štítary
 Smlouva o nájmu plynárenského zařízení č.9420000264/4000228857
 Projektové dokumentace (KD,OU,aj.)
 Výběrové řízení oprava komunikace - pláž
 Ostatní
9) Různé
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2020-3/1 schváleno

Usnesení 2020-3/2
Zastupitelstvo městyse Štítary určuje ověřovatele zápisu, kterými jsou pan Miloslav Holub a František
Hevera.
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2020-3/2 schváleno

Usnesení 2020-3/3
Zastupitelstvo městyse Štítary ve složení Bauer Zdeněk st., Bauer Zdeněk ml., Hevera František, Ing.
Hevera Jan, Holub Miloslav, Pokorný Jan, Ing. Rozsypal Martin, Rozsypalová Pavla, Suchánek
František, Šimka Radek, Ing. Trojan Zdeněk, schvaluje kompletní účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola, Štítary, IČ: 75022079, za rok 2019. Dle ustanovení §29,
dst. 1, vyhl. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek se schválením účetní
závěrky rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky včetně jeho rozdělení.
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2020-3/3 schváleno
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Usnesení 2020-3/4
Zastupitelstvo městyse Štítary schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních
služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2020 mezi Městem Znojmo, IČ 00293881 příjemcem příspěvku a
Městysem Štítary, IČ 00293598, poskytovatelem příspěvku. Výše příspěvku 28 927,- Kč, smlouva se
uzavírá na dobu určitou do 31.12.2020.
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2020-3/4 schváleno

Usnesení 2020-3/5
Zastupitelstvo městyse Štítary schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 8800089341_2/BVB/P mezi Městysem Štítary, IČ 00293598, osobou budoucí povinnou a
firmou GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567. Uzavřením této
smlouvy budoucí povinný v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů uděluje budoucímu oprávněnému a jím
pověřeným osobám právo provést stavbu plynárenského zařízení „Přeložka STL plynovodu – SO 501
v obci Štítary, číslo stavby: 8800089341“ Jednorázová úplata 10 000 Kč bez DPH.
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2020-3/5 schváleno

Usnesení 2020-3/6
Zastupitelstvo městyse Štítary schvaluje Usnesení o vydání změny č. 1 Územního plánu Štítary. Celé
znění usnesení je přílohou výpisu usnesení 2020-3 ze dne 7.5.2020.
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2020-3/6 schváleno

Usnesení 2020-3/7
Zastupitelstvo městyse Štítary schvaluje záměr směny pozemků:
Na základě geometrického plánu č. 913-1045/2020, vznikla rozdělením pozemku jiného vlastníka
par.č. 325/1 nová par.č. 325/3 o výměře 7 m2 a rozdělením pozemku městyse Štítary par.č. 324
vznikla nová par.č. 324/2 o výměře 17 m2.
Městys Štítary smění pozemek
Parcelní číslo:
324/2 výměra 17 m2
Katastrální území:
Štítary na Moravě
Číslo LV:
10001
Druh pozemku:
zahrada
Vlastník:
Městys Štítary
Cena
200,- Kč vč. DPH za 1m2

Za pozemek jiného vlastníka
Parcelní číslo:
325/1 výměra 7m2
Katastrální území:
Štítary na Moravě
Číslo LV:
200
Druh pozemku:
Ostatní plocha
Vlastník:
jiný
Cena
200,- Kč vč. DPH za 1 m2
Rozdíl 10 m2 bude doplacen žadatelem městysi Štítary.
Náklady související se směnou pozemků (GP, návrh na vklad) uhradí žadatel, včetně daně z převodu.
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2020-3/7 schváleno

Usnesení 2020-3/8
Zastupitelstvo městyse Štítary bere na vědomí žádost Linky bezpečí, z.s. a nesouhlasí s poskytnutím
podpory.
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2020-3/8 schváleno
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Usnesení 2020-3/9
Zastupitelstvo městyse neschvaluje záměr prodeje části pozemku par.č. 111 a pozemku par.č. 68/2
v k.ú. Štítary na Moravě.
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2020-3/9 schváleno

Usnesení 2020-3/10
Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr pronájmu části lávky přes Švýcarskou zátoku k provozování
atrakce Kienova houpačka, slaňování. Nájemné 20 000,- Kč / rok. Nájem na dobu neurčitou.
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2020-3/10 schváleno

Usnesení 2020-3/11
Zastupitelstvo městyse schvaluje výzvu k podání nabídek včetně zadávací dokumentace
pro zadání zakázky malého rozsahu mimo režim zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění s názvem „Štítary – oprava komunikace směr Vranovská pláž “
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2020-3/11 schváleno

Usnesení 2020-3/12
Zastupitelstvo městyse Štítary schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN014330038227/001, uzavřené mezi Městysem Štítary, IČ 00293598, osobou povinnou a firmou E.ON
Distribuce, a.s. IČ 28085400, osobou oprávněnou. Oprávněná je vlastníkem a provozovatelem stavby
„Štítary_TS Obec:rek.venk.ved.NN a DP“
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2020-3/12 schváleno

Usnesení 2020-3/13
Zastupitelstvo městyse Štítary schvaluje uzavření Dohody o převedení nedokončeného majetku mezi
Městysem Štítary, IČ 00293598 a Vak Znojemsko, IČ 45671745. Majetek na účtu 042 – nedokončený
dlouhodobý majetek stavba „Rozšíření vodovodu a spl. kanalizace Štítary, lokalita u rybníku Popák“ v
účetní hodnotě 776,- Kč. Dohoda se uzavírá v návaznosti na Dohodu o převzetí investorství na výše
uvedenou akci.
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2020-3/13 schváleno

Usnesení bylo vyhotoveno a ověřeno dne: 12-5-2020
Příloha : Usnesení o vydání změny č. 1 ÚP Štítary

Pavla Rozsypalová
____________________
Starostka městyse Štítary

Ověřovatelé zápisu: ___________________________________________________
Miloslav Holub
František Hevera
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Příloha
USNESENÍ
O VYDÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTÍTARY
Schváleno Zastupitelstvem městyse Štítary 7.5.2020 usnesení 2020-3/6
I.
II.
III.
IV.
V.

Ověření Změny č.1 územního plánu Štítary
Informace o návrhu pořizovatele
Vypořádání připomínek a námitek
Vydání Změny č.1 územního plánu Štítary
Úkoly v působnosti schvalujícího orgánu

Část I.
Ověření Změny č.1 územního plánu Štítary
Zastupitelstvo městysu Štítary ověřilo v souladu s ust. §54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) Změnu č.1 územního
plánu Štítary, že není v rozporu s Politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem
krajského úřadu.

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

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

Část IV.
Vydání
Zastupitelstvo městysu Štítary příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43
odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění
pozdějších předpisů a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů vydává Změnu č.1 územního plánu Štítary.
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Část VI.
Úkoly v působnosti správního orgánu
Zastupitelstvo městysu Štítary ukládá starostce městysu:
Doručit veřejnou vyhláškou v souladu s ust.§173 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a
§55c stavebního zákona Změnu č.1 územního plánu Štítary včetně odůvodnění a úplné znění
územního plánu po této změně.
Neprodleně po nabytí účinnosti předmětného opatření obecné povahy (15 den po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky) doručit doklady o jejím vydání pořizovateli (MěÚ Znojmo).
Zabezpečit při činnosti úřadu městysu respektování vydané Změny č.1 územního plánu
Štítary.
Zajistit opatření vydané dokumentace záznamem o účinnosti (v součinnosti s pořizovatelem –
MěÚ Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje) v souladu s ust. odst.1 §14
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a evidenci územně plánovací činnosti, ve znění platných předpisů.
Zajistit opatření Úplného znění územního plánu, včetně jeho grafické části po vydání poslední
změny územního plánu záznamem o účinnosti (v součinnosti s pořizovatelem – MěÚ Znojmo,
odbor územního plánování a strategického rozvoje) v souladu s ust. odst.2 §14 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci
územně plánovací činnosti, ve znění platných předpisů.

Štítary dne: 11.5.2020

……………………………………………………..
Pavla ROZSYPALOVÁ
starostka městysu ŠTÍTARY

…………………………………………………….
Radek ŠIMKA
místostarosta městysu ŠTÍTARY

razítko
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