
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ŽATČANY  

Pořadové číslo zasedání: 

3. 
Datum zasedání: 

10. 12. 2014 
Čas zasedání: 

19:00 – 22:45 hod. 
Místo zasedání: 

Obecní úřad 
Stran zápisu: 

1/5 
Přítomni: 

František Poláček, Oldřich Tichý, Lukáš Jurečka, Jaroslav Osička, Petr Jaša, Jan Binek, Antonín Sedláček, 
Edita Bílá, Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Alena Damborská 
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Starosta zahájil jednání v 19:00 hodin a konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů.  

Program jednání: 
1. ZAHÁJENÍ  

2. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 

3. ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2016 - 2018 

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ  

5. ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM  

6. INVENTARIZACE  

7. ZPRÁVA O PRŮBĚHU AKCÍ V OBCI  

8. RŮZNÉ 

1. ZAHÁJENÍ 
Před zahájením zasedání zastupitelstva obce složila MUDr. Alena Damborská slib zastupitele. 

Ověřovatelé navrženi: Ondřej Ryba, Antonín Sedláček 

Zapisovatel navržen: Jana Rudolecká  

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0 

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

2. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtu obce na rok 2015. Návrh rozpočtu byl projednán na zasedání 
finančního výboru. Při přípravě rozpočtu byly porovnány příjmy a výdaje za rok 2014. Výdaje se navyšují ve 
školství, dále bude přesunuto zateplení mateřské školky do roku 2015. V plánu se počítá se stavbou komunikace 
na Šanhaji. Tato akce bude realizována z finančních prostředků minulých let. Finanční výbor navrhl zvýšení 
poplatku za kabelovou televizi z 80 na 90 Kč měsíčně. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce. 

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení:  
ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015. 

3. ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2016 - 2018 
Zastupitelé pověřili finanční a rozvojový výbor, aby společně zpracovaly návrh rozpočtového výhledu na další 
roky. Výhled je potřeba zpracovat minimálně do roku 2018. Po jednání zastupitelé navrhují, aby byl zpracován 
na delší dobu, minimálně 5 let a sladit rozpočtový výhled s výhledem rozvoje obce. 
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Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení:  
ZO pověřuje finanční a rozvojový výbor přípravou rozpočtového výhledu obce. 

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 
Starosta předložil ZO ke schválení své rozpočtové opatření č. 14 ze dne 8. 12. 2014: 

Příjmy se zvyšují o dotaci na regionální biokoridor ve výši 169 300 Kč (dotace ERDF POL 4116) a dotaci na 
regionální biokoridor ze SFŽP ve výši 44 200 Kč (POL 4113). Výdaje na biokoridor se navyšují o stejnou 
částku a zároveň se navyšují o 300 Kč z vlastních zdrojů na zaokrouhlení, kryto z obecné rezervy.  

Volby do Evropského parlamentu navýšit o 300 Kč a Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu navýšit o 1 100 
Kč. Jedná se o použité vlastní prostředky na stravné, kryto z obecné rezervy. 

Návrh rozpočtového opatření č. 16: 

Příjmy ponížit o částku 558 000 Kč (dotace FS, Pol. 4216) a částku 32 900 Kč (dotace SFŽP, Pol. 4213) na 
zateplení MŠ, protože dotace nebude do konce roku čerpána. O stejnou částku snížit výdaje na školství. 

Škole zvýšit provozní příspěvek o 50 000 Kč na nákup notebooků, hrazeno z rezervy na školství.  

Dotace z JMK pro ZŠ na projekt Mobilní interaktivní počítačová učebna (nákup notebooků) se převádí 
z investiční položky (4222) na neinvestiční (4122) a zároveň i převod škole se převádí z investiční položky 
(6356) na neinvestiční (5336). 

Výdaje na opravu chodníků se zvyšují o částku 691 000 Kč, pokryto z neuskutečněné investice silnice Šanhaj. 

Výdaje na mzdové prostředky na zastupitelstvu se zvyšují o 10 000 Kč (změna odměňování uvolněného ZO 
v roce 2014), kryto z obecné rezervy. 

Příjmy navýšit o dotaci ve výši 6 700 Kč pro hasiče na akceschopnost, výdaje použít na refundaci mzdy při 
školení a na pohonné hmoty.    

Starosta by měl upravit daňové příjmy dle skutečnosti ke konci roku. Také by měl dle skutečnosti upravit 
příjmy rozpočtu na položkách, které dosud nebyly do rozpočtu zapojeny. O tyto částky upravit položku 
financování 8115. 

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení:  
ZO schvaluje rozpočtové opatření starosty č. 14. 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 15. 

ZO pověřuje starostu provést ke konci roku 2014 rozpočtové opatření na přijaté daňové příjmy dle skutečnosti 
bez omezení výše a zapojit do rozpočtu všechny ostatní příjmy, které byly přijety nad rámec schváleného 
rozpočtu, o tyto částky upravit položku financování 8115. 

5. ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM 
Vzhledem k tomu, že doposud nebyl schválen rozpočet obce na rok 2015, je potřeba schválit rozpočtové 
provizorium tak, aby bylo možné v přechodném období provádět platby. 

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO svaluje rozpočtové provizorium na rok 2015. Rozpočtové provizorium je stanoveno ve výši čerpání 
rozpočtu minulého roku v oblasti provozních výdajů. Výdaje na dlouhodobý majetek mohou být čerpány 
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v případech pokračování započatých akcí, na jejichž úhradu jsou zajišťovány zdroje dotační, případně 
nedočerpáním zdrojů minulých let. 

6. INVENTARIZACE 
Starosta seznámil zastupitele s plánem inventur za rok 2014 a navrhl sestavení inventarizačních komisí, které 
byly přijaty a doplněny o členy pro inventuru do školy. Pro inventury v ZŠ a MŠ byli za obec navrženi Jana 
Rudolecká a Lukáš Jurečka. 

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení:  
ZO schvaluje  plán inventur na rok 2014 a složení inventarizačních komisí. 

7. ZPRÁVA O PRŮBĚHU AKCÍ V OBCI 
Starosta informoval zastupitele o průběhu kolaudace akce Rekonstrukce a přístavba hygienického zázemí ZŠ 
Žatčany. Technické zhodnocení budovy ZŠ ve výši 1 857 620 Kč je předáno do užívání škole.  

Dále informoval o průběhu oprav chodníků v obci. Opravy se dle konkrétní situace na jednotlivých úsecích 
navyšují o 323 627 Kč.  

Změna 1- výměna silničních obrub od Zapomělového po evangelický hřbitov, obruby k Újezdu, vjezdová 
úprava Valla, vjezd u studny na Ovčírně, celkem 127 105 Kč. 

Změna 2- výměna silničních obrub Gregor, Némétová, Oravec, chodník přes silnici Habiger, výměna poklopů 
k Újezdu, školka, k Měnínu, vpustě 3x k Měnínu, odvodnění s vpustí u Dolákového, celkem 154 276 Kč. 

Změna 3- odvodnění Jašovi, Gregor, Krejčí, Tichý M, celkem 42 246 Kč. 

Před dokončením je oprava střechy kaple sv. Maří Magdaleny, na kterou obec uvolňuje z rozpočtu obce částku 
ve výši 200 000 Kč, jako příspěvek církvi na opravu kulturní památky. Jedná se o sloučený příspěvek za dva 
roky. 

Hlasování:  
Pro 11 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO schvaluje převod technického zhodnocení budovy ZŠ „Rekonstrukce a přístavba hygienického zázemí ZŠ 
Žatčany ve výši 1 857 620 Kč do majetku školy.  

ZO schvaluje změny při opravě chodníků v obci ve výši 323 627 Kč a uvolnění příspěvku na opravu kaple ve 
výši 200 000 Kč.  

8. RŮZNÉ 
a) Dar dítěti 
Rodiče narozeného Šimona Gureckého požádali ZO o příspěvek dle schválených pravidel obce 

Hlasování:  
Pro 11 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO schvaluje příspěvek rodičům narozeného Šimona Gureckého ve výši 5000,- Kč.  

 

b) Žádost paní Lucie Radějové 
Paní Radějová požádala ZO o souhlas s projektem RD v lokalitě Malá Niva. Jedná se o změnu orientace štítové 
strany domu směrem do ulice. ZO trvá na dodržování regulativu, který byl pro výstavbu v této části obce 
schválen. 
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Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO trvá na dodržení stavebního regulativu schváleného obcí.  

 

c) Územní studie silnice II.třídy ovlivněné rozvodnou  
Na jednání 3. 12. 2014 v budově JMK byli starostové dotčené oblasti seznámeni s 1. etapou územní studie, 
analytickou částí. Byly zpracovány 2 varianty vedení přeložky silnice II/380 a II/ 416. V obou variantách se 
jedná o odklonění části dopravy z obce a řešení křižovatky k Měnínu. Obě navržené varianty jsou přínosem pro 
zklidnění dopravy v obci.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí zprávu o územní studii. 

 

d) Energie pod kontrolou o.p.s. – dodatek smlouvy 
ZO byl předložen návrh dodatku smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst. Tento dodatek 
je pro obec nevýhodný, neboť by prodloužil výpovědní dobu až do roku 2019. V případě předčasného ukončení 
by byla obec sankcionována. 

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO nesouhlasí se zněním dodatku smlouvy, smlouva zůstane platná ve stávajícím znění.  

 

 e) Obecní policie 
 Uskutečnila se schůzka zastupitelů obcí Žatčany, Měnína a Telnice na téma obecní policie. Byly časté stížnosti 
občanů na to, že policie není po obcích vidět a je třeba toto změnit. Po dlouhé diskusi bylo dohodnuto, že 
starosta obce Telnice nastaví strážníkům služby tak, aby byli v terénu společně i každý sám. Současně si každá 
obec stanoví priority, kde strážníky nejčastěji potřebuje (měření rychlosti, dozor u přechodů pro chodce, 
společenské akce obce atd). Pokud by obec Měnín smlouvu vypověděla, zbývající obce by chod obecní policie 
samy dále nefinancovaly.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti obecní policie. 

 

f) Zpráva z jednání rozvojového výboru 
Předseda RV seznámil zastupitele s výsledky prvního jednání RV - dle zápisu RV, program rozvoje obce – je 
třeba vyhotovit výhled na další roky, MAS Za humnama změnila název na MAS Slavkovské bojiště, rozvojový 
výbor zpracuje v lednu Program rozvoje obce na několik let dopředu.   

Usnesení:  
ZO pověřuje RV přípravou podkladů a koordinací programu rozvoje obce.  

  

g) Zastávka u sokolovny 
 Zastupitelé byli seznámeni s možným řešením zřízení nové autobusové zastávky linky 612, která v Žatčanech 
nezastavuje, ale pouze projíždí ve směru od Újezdu u Brna směr Nesvačilka. Technicky nejjednodušší řešení by 
byla tzv. špuntová zastávka. Rozvojový výbor navrhuje vypracování studie stavby zastávky, předsedkyně FV 
navrhuje nejprve kontaktovat KORDIS s návrhem, za jakých podmínek by zajížděla stávající linka k zastávce u 
kostela, ZO diskutovali nad možnostmi řešení. 
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Usnesení:  
ZO pověřuje starostu jednáním se společností KORDIS, za jakých podmínek by bylo možné vyjednat zastavení 
nejvytíženějších odpoledních autobusů linky 612 v Žatčanech.  

 

21.30 z jednání odešel Oldřich Tichý 

 

h) Návrh Lukáše Jurečky ke stavebním záležitostem 
Lukáš Jurečka navrhl, aby některé stavební záležitosti projednal nejprve rozvojový výbor. Jedná se o stavební 
věci, které dříve rozhodovala stavební komise, nyní zůstaly k rozhodování starostovi obce, případně 
zastupitelstvu. Zejména stavební investice, příp. cena za vícepráce, by podle Lukáše Jurečky měly jít nejdříve k 
projednání rozvojovému výboru. Starosta obce však uvedl, že může dojít k prodlevě u probíhajících staveb. 
Zejména bylo diskutováno o navýšení ceny staveb s tím, že starosta by měl kompetence rozhodnout o navýšení 
ceny do určité částky. Jinak by měl cenu posoudit FV. Projekty by měl pečlivě prostudovat rozvojový výbor, 
aby se předešlo budoucím úpravám, které navyšují cenu stavby.  

Hlasování: 
Pro 10, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO pověřuje starostu obce k předkládání všech projektů, na kterých se finančně spolupodílí obec k projednání 
rozvojovému výboru. Navýšení ceny rozpočtu aktuálních stavebních prací nad 50 tis. Kč z celkového objemu 
investice posoudí finanční výbor v součinnosti s RV.  

 

i) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
Základní škola požádala o změnu dotace z investiční na neinvestiční na projekt „Mobilní interaktivní počítačová 
učebna. Jedná se o nákup 10 ks notebooků.  JMK poslal ke schválení Dodatek č. 1, ve kterém této žádosti 
vyhověl. 

Hlasování: 
Pro 10, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 026231/14/OKH. 

 

j) Zpráva kulturního a sociálního výboru   
Předsedkyně kulturního a sociálního výboru E. Bílá seznámila zastupitele s kulturním kalendářem na rok 2015 
s tím, že změna termínů je vyhrazena. Předsedkyně kulturního výboru poděkovala za pomoc při přípravě 
posezení pro seniory, které bylo zúčastněnými velmi kladně hodnoceno. Dále vyzvala k dodání článků do 
obecního zpravodaje, který by měl vyjít do konce roku 2014.  

 

Skončeno: 22.45 hod. 

 

Zapisovatel:  Jana Rudolecká  

Ověřovatelé zápisu: Ondřej Ryba 

   Antonín Sedláček 

Starosta:  František Poláček 


