
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ŽATČANY  

Pořadové číslo zasedání: 

45. 
Datum zasedání: 

13. 8. 2014 
Čas zasedání: 

19:20 – 21:00 hod. 
Místo zasedání: 

Obecní úřad 
Stran zápisu: 

1/3 
Přítomni: 

František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Jaroslav Osička, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Soňa 
Lejsková, Lukáš Jurečka, Jana Rudolecká, Dagmar Škrháková 
Nepřítomni/omluveni: 

Ondřej Ryba 
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Starosta zahájil jednání v 19:20 hodin a konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů. Omluven Ondřej Ryba. 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 
1. ZAHÁJENÍ  

2. INVESTIČNÍ AKCE A DOTACE  

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ  

4. VYŘAZENÍ MAJETKU  

5. RŮZNÉ 

1. ZAHÁJENÍ 
Ověřovatelé navrženi: Edita Bílá, Dagmar Škrháková 

Zapisovatel: navržen:  Lukáš Jurečka.  

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení:  
ZO schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu a program jednání.  

2. INVESTIČNÍ AKCE A DOTACE 
Obec obdržela dotaci 200 tis. na rekonstrukci a přístavbu hygienického zázemí ZŠ (rozpočtové opatření č. 8. 
schváleno starostou). Starosta seznámil všechny se stavem rozpracovanosti sociálních zařízení ve škole. 
Finanční výbor zjistil, že ve škole jsou 2 plynoměry a tudíž se platí dva poplatky. Tento stav bude v budoucnu 
vyřešen až rekonstrukcí topení.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí informaci o průběhu prací a rozpočtové opatření č. 8. 

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ  
Obec obdržela rozhodnutí SFŽP o poskytnutí dotace na zateplení MŠ. V roce 2014 jsou plánované výdaje ve 
výši 1.100 tis. Kč. Výdaje na školství se tedy navyšují o uvedenou částku a budou kryty z dotace ve výši 590,9 
tis. Kč (558 tis. Kč dotace FS, 32,9 tis. Kč dotace SFŽP) a z vlastních finančních prostředků minulých let ve 
výši 509,1 tis. Kč (pol 8115). Navýšit provozní příspěvek škole o částku 24 000 Kč pro žáky na školní rok 
2014/2015. Každému prvňáčkovi se poskytne finanční příspěvek ve výši 1000 Kč v hotovosti při nástupu do 
první třídy, letos celkem 6000 Kč. Zvýšené náklady budou pokryty z rezervy školství. 

Ve výdajích se na nákup pozemku parc.č. 4189 od města Újezd u Brna vyčleňuje částka 186 000 Kč a na 
pořízení nadzemního hydrantu částka 75 000 Kč, vše kryto z finančních prostředků minulých let.  

Hlasování: 
Pro 10, proti 0, zdržel se 0 
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Usnesení:  
ZO schvaluje následující rozpočtové opatření č. 9 

4. VYŘAZENÍ MAJETKU 
Na základě posouzení servisních firem a jejich vyjádření se navrhuje vyřazení nefunkčního majetku – počítač 
z knihovny, barevná tiskárna Canon, mobil Nokia 700.  

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO schvaluje vyřazení majetku – počítač z knihovny, tiskárnu Canon, mobil Nokia  700. 

5. RŮZNÉ 
 
A) Příspěvek narozenému dítěti 
Zastupitelé obdrželi žádosti o příspěvek narozeným dětem. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO schvaluje příspěvek narozenému dítěti – Tereze Rybové, Jindřichu Trkanovi a Anežce Růžičkové. 

 
B) Parkování u hřbitova  
Zastupitelé diskutovali o úpravě prostranství za hospodou u hřbitova. Parkují zde návštěvníci hřbitova, kostela, 
hospody a školy a není zde zpevněný prostor dostatečné kapacity. Úpravu plochy je vhodné provést z žulových 
kostek v návaznosti na stávající komunikaci.   

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 1  

Usnesení:  
ZO schvaluje úpravu prostranství u hřbitova s využitím žulových kostek ve vlastnictví obce. 

 
C) Pokácení stromů 
Pan Harvánek žádá o pokácení dvou suchých stromů u skládky. Jedná se o topol bílý. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO schvaluje pokácení dvou suchých stromů panem Harvánkem. 

 
D) Dětské hřiště 
Starosta seznámil zastupitele s předloženou nabídkou na herní prvky na hřiště Na Dolech. Zastupitelé se shodli, 
že vhodnější je provedení ze dřeva dle nabídky firmy ALESTRA. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO schvaluje nákup herních prvků od firmy Alestra dle nabídky za cenu 34 tis. Kč.  
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E) Cesta – Gregorovi 
Starosta informoval zastupitele o stavu cesty nad Gregorovou zídkou. Řešení stavu zadal stavebnímu 
odborníkovi, který vypracuje návrh, jak situaci řešit.   

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO pověřuje starostu řešením situace s projektantem a s vlastníkem přilehlé nemovitosti. 

 

Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání 
ve 21.00 hodin. Příští zasedání se předpokládá 10. 9. 2014. 

 

Zapisovatel:  Lukáš Jurečka  ---------------------------------------------- 

Ověřovatelé zápisu: Edita Bílá,   ---------------------------------------------- 

   Dagmar Škrháková ---------------------------------------------- 

Starosta:  František Poláček ---------------------------------------------- 


