VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ŠTÍTARY ČÍSLO 2021-9
ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 16.12.2021

Městys Štítary
Zastupitelstvo městyse Štítary
Místo: Zasedací místnost úřadu městyse Štítary, Štítary 149
Začátek 18:00 hod
Přítomni dle prezenční listiny: Bauer Zdeněk st., Bauer Zdeněk ml., Ing. Hevera Jan, Hevera František,
Holub Miloslav, Ing. Rozsypal Martin, Rozsypalová Pavla, Suchánek František, Šimka Radek, Trojan
Zdeněk Ing.
Omluveni: Jan Pokorný
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 10
členů zastupitelstva.
Zapisovatelkou je ustanovena Marcela Heverová.
Zápis ze dne 21.10.2021 byl ověřen a nebyly vzneseny žádné námitky.

Usnesení 2021-9/1
Zastupitelstvo městyse Štítary schvaluje program zasedání:
1) Schválení programu
2) Určení ověřovatelů
3) Rozpočtové provizorium na rok 2022
4) Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK
5) Finanční příspěvek do rozpočtu města Znojma pro rok 2022- síť sociálních služeb
6) Smlouvy o zřízení věcného břemene E.GD, a.s.
7) Vydání změny č. 3 ÚP Štítary
8) Žádosti, záměry
 Žádosti o prodej pozemku
 Ostatní žádosti došlé do 9.11.2021
9) Vyřazení majetku ZŠ MŠ Štítary
10) Vyřazení majetku městyse Štítary
11) Sazebník úhrad právnických a podnikajících fyzických osob zapojených do obecního systému
odpadového hospodářství - změna
12) Informace o činnosti, záměrech a investicích městyse Štítary
13) Různé
- Rozpočtová opatření za rok 2021
- Činnost výborů za rok 2021
- ostatní
Pro: 10 , proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2021-9/1 schváleno
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Usnesení 2021-9/2
Zastupitelstvo městyse Štítary určuje ověřovatele zápisu, kterými jsou Pan Zdeněk Bauer st. A pan
Ing. Zdeněk Trojan.
Pro: 10 , proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2021-9/2 schváleno

Usnesení 2021-9/3
Zastupitelstvo městyse Štítary schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022.
Zveřejněna na www.obecstitary.cz – úřad – rozpočtové hospodaření městyse Štítary.
( https://www.obecstitary.cz/urad/rozpoctove-hospodareni-mestyse-stitary-dokumenty)
Pro: 10 , proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2021-9/3 schváleno

Usnesení 2021-9/4
Zastupitelstvo městyse Štítary schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS
JMK.
Pro: 10 , proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2021-9/4 schváleno

Usnesení 2021-9/5
Zastupitelstvo městyse Štítary schvaluje poskytnutí finančního příspěvku do rozpočtu města Znojma
pro rok 2022. Účel spolufinancování terénních sociálních služeb v Síti sociálních služeb ORP Znojmo,
výše příspěvku 30 400,- Kč. Příspěvek bude zahrnut do rozpočtu městyse Štítary na rok 2022.
Pro: 10 , proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2021-9/5 schváleno

Usnesení 2021-9/6
Zastupitelstvo městyse Štítary schvaluje uzavření Smlouvy č. ZN-001030070831/002-ELSP o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městysem Štítary, IČ 00293598, jako budoucí povinnou a
EG.D, a.s., IČ 28085400, jako budoucí oprávněnou. Realizace stavby „Štítary_Soural:NN
přip.kab.smyčka“ na pozemku par.č. 11/3, 11/4 v k.ú. Štítary na Moravě.
Pro: 10 , proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2021-9/6 schváleno

Usnesení 2021-9/7
Zastupitelstvo městyse Štítary schvaluje Usnesení o vydání změny č. 3 Územního plánu Štítary. Celé
znění usnesení je přílohou výpisu usnesení 2020-9 ze dne 16.12.2021.
Pro: 10 , proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2021-9/7 schváleno

Usnesení 2021-9/8
Zastupitelstvo městyse Štítary schvaluje poskytnutí daru na obnovu krovu a střešního pláště kostela
sv. Jiří ve Štítarech ve výši 100 000,- Kč. Dárce Městys Štítary, IČ 00293598, obdarovaný
Římskokatolická farnost Štítary na Moravě, IČ 49440918. Výše daru bude zahrnuta do rozpočtu na
rok 2022 a po schválení rozpočtu na rok 2022 bude podepsána darovací smlouva.
Pro: 9 , proti: 1 (Šimka), zdržel se: 0
Usnesení 2021-9/8 schváleno
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Usnesení 2021-9/9
Zastupitelstvo městyse Štítary schvaluje vydání souhlasu s trvalým odnětím části lesního pozemku
par.č. 851/3 (dle GP č. 955-1071/2021 pozemek par.č. 851/6) o výměře 533 m2 z pozemků určených
k plnění funkcí lesa.
Pro: 10 , proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2021-9/9 schváleno

Usnesení 2021-9/10
Zastupitelstvo městyse Štítary schvaluje vyřazení a následnou likvidaci drobného dlouhodobého
majetku v účetní ceně 41 681,10 Kč, majetku vedeného na podrozvaze v účetní ceně 1448,- Kč a
neúčetního majetku Základní školy a Mateřské školy Štítary, příspěvkové organizace, IČ 75022079,
dle předloženého návrhu ze dne 10.11.2021.
Pro: 10 , proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2021-9/10 schváleno

Usnesení 2021-9/11
Zastupitelstvo městyse Štítary schvaluje vyřazení a následnou likvidaci drobného dlouhodobého
majetku v účetní ceně 26 088,60 Kč, majetku vedeného na podrozvaze v účetní ceně 623,- Kč a
neúčetního majetku Městyse Štítary, IČ 00293598, dle předloženého návrhu ze dne 26.11.2021.
Pro: 10 , proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2021-9/11 schváleno

Usnesení 2021-9/12
Zastupitelstvo městyse Štítary schvaluje Sazebník úhrad právnických a podnikajících fyzických osob
zapojených do obecního systému odpadového hospodářství, účinný od 1.1.2022. Schválením tohoto
Sazebníku se ruší Sazebník ze dne 21.10.2021.
Pro: 10 , proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2021-9/12 schváleno

Usnesení 2021-9/13
Zastupitelstvo městyse Štítary schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě o převodu
vlastnictví k nemovitostem „Vranovská pláž, odvedení splaškových odpadních vod z rekreačních
zařízení – tlaková stoka T1 – PE 100RC SDR11 75x6,8 mm o délce 412,20 m“ na pozemcích p.č. st.801,
604/13, 604/1, 604/2 k.ú. Vranov nad Dyjí a p.č. 886/1, 724/1, 877 k.ú. Štítary na Moravě, uzavřenou
mezi Mgr. Karlem Podzimkem, Eduardem Procházkou, Mgr. Radkou Procházkovou a Davidem
Štolpou (budoucí dárce a investor) a Městysem Štítary, IČ00293598, (budoucí obdarovaný).
Pro: 10 , proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2021-9/13 schváleno

Usnesení 2021-9/14
Zastupitelstvo městyse Štítary schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě
z napěťové hladiny nízkého napětí pro RD v lokalitě u ČOV, úhrada ve výši 200 000,- Kč. Požadovaný
příkon bude převeden budoucím stavebníkům na základě souhlasu a dohody o poskytnutí příspěvku
ve výši 12 500,- Kč za zajištění připojení k distribuční soustavě.
Pro: 10 , proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2021-9/14 schváleno
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Usnesení 2021-9/15
Zastupitelstvo městyse Štítary schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu nebytových prostor
v budově Štítary čp. 149 k 31.12.2021 a bere na vědomí upuštění od pohledávky ve výši 30 484,30 Kč
ze strany nájemce. Dohoda se uzavírá mezi Městysem Štítary, IČ 00293598, pronajímatelem a
společností CAMP PLÁŽ – Vranovská přehrada, s.r.o., IČ 60709537, nájemcem.
Pro: 10 , proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2021-9/15 schváleno

Usnesení 2021-9/16
Zastupitelstvo městyse Štítary schvaluje zadat provedené úpravy a doplnění projektové dokumentace
na akci „II/408 Štítary průtah“, zpracovatel DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o., IČ 27466868.
Pro: 10 , proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2021-9/16 schváleno

Usnesení 2021-9/17
Zastupitelstvo městyse Štítary schvaluje zadat provedené zpracování ornitologického průzkumu
v bývalém zemědělském areálu v k.ú. Štítary na Moravě.
Pro: 10 , proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2021-9/17 schváleno

Usnesení 2021-9/18
Zastupitelstvo městyse Štítary schvaluje zadat poptávku a následné zpracování studie ohledně
možnosti sjednocení školy a školky do budovy základní školy.
Pro: 10 , proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 2021-9/18 schváleno

Vyhotoveno a ověřeno dne:
Pavla Rozsypalová
____________________
Starostka městyse Štítary

Ověřovatelé zápisu: ___________________________________________________
Zdeněk Bauer st.
Ing. Zdeněk Trojan
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Příloha: Celé znění usnesení 2021-9/7 o vydání změny č. 3 Územního plánu Štítary

USNESENÍ
O VYDÁNÍ ZMĚNY č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTÍTARY
I.
II.
III.
IV.
V.

Ověření Změny č.3 územního plánu Štítary
Informace o návrhu pořizovatele
Vypořádání připomínek a námitek
Vydání Změny č.3 územního plánu Štítary
Úkoly v působnosti schvalujícího orgánu

Část I.
Ověření Změny č.3 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.3 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.3 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 k v průběhu projednání předmětné dokumentace
nebyly doručeny žádné připomínky.
Zastupitelstvo městysu Štítary bere na vědomí návrh vypořádání námitky podané v průběhu
veřejného projednání a současně o ní rozhoduje tak, jak je uvedeno v textové části odůvodnění
Změny č.3 ÚP v kapitole 13, kde je současně uveden i její obsah, návrh rozhodnutí a odůvodnění.

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.3 územního plánu Štítary.

5

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ŠTÍTARY ČÍSLO 2021-9
ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 16.12.2021

Část V.
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.3 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.3 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) 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.
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