
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ŽATČANY  

Pořadové číslo zasedání: 

7. 
Datum zasedání: 

8. 4. 2015 
Čas zasedání: 

19:00 – 22.00 hod. 
Místo zasedání: 

Obecní úřad 
Stran zápisu: 

1/3 

Přítomni: 

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

 

Program jednání: 

1. ZAHÁJENÍ  

2. DAROVACÍ SMLOUVA MEZI OBCÍ ŽAT ČANY A OBCÍ TELNICE  

3. ZPRÁVA POLICIE ČR O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V OBCI  

4. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁV ĚRKY ZŠ A MŠ ŽAT ČANY ZA ROK 2014 

5. ZPRÁVA ŠKOLSKÉ RADY  

6. NABÍDKA POZEMKU K ODKOUPENÍ  

7. RŮZNÉ 

 

1. ZAHÁJENÍ 
Ověřovatelé navrženi: Edita Bílá, Oldřich Tichý 

Zapisovatel navržena:  Jana Rudolecká.  

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 

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

2. DAROVACÍ SMLOUVA MEZI OBCÍ ŽAT ČANY A OBCÍ TELNICE 
Starosta seznámil zastupitele s návrhem darovací smlouvy mezi obcí Žatčany a obcí Telnice. Jedná se o 
finanční vyrovnání činnosti Obecní Policie, tj. poměrné rozdělení finančních prostředků za uložené pokuty za 
spáchání přestupků.  

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení:  
ZO schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu jejím uzavřením.  

3. ZPRÁVA POLICIE ČR O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V OBCI 
Starosta seznámil zastupitele se zprávou Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci za rok 2014. Bylo šetřeno 10 
trestných činů, u 2 z nich byl zjištěn pachatel. Skladba trestných činů: vloupání do motorových vozidel včetně 
krádeží PHM – 5 případů, vloupání do RD a objektů firem – 1 případ, zanedbání povinné výživy – 1 případ, 
krádež vozidel – 1 případ, ostatní – 2 případy. Přehled spáchaných přestupků: šetřeno 18 přestupků, u 15 z nich 
byl zjištěn pachatel. Skladba přestupků: přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
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komunikacích – 10 případů, přestupky proti občanskému soužití – 5 případů, přestupky proti majetku – 3 
případy.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí zprávu Policie ČR.  

4. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁV ĚRKY ZŠ A MŠ ŽAT ČANY ZA ROK 
2014 
Předsedkyně finančního výboru Edita Bílá předložila ke schválení účetní závěrku školy za rok 2014 

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení:  
ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2014 Základní školy a Mateřské školy, Žatčany, příspěvkové organizace. 

5. ZPRÁVA ŠKOLSKÉ RADY   

Jana Rudolecká, předsedkyně ŠR, informovala zastupitele, že se dne 1. 4. 2015 sešla Školská rada působící při 

ZŠ Žatčany. Na programu bylo projednání rozpočtu školy a různé. Ředitelka školy seznámila členy ŠR 
s rozpočtem školy, který byl stanoven Krajským úřadem JMK. Uvedla, že je rozpočet asi o 100 000 
Kč nižší než loni, a to v důsledku snížení počtu žáků v ZŠ.  

Dále byl řešen návrh provozu mateřské školy v době, kdy bude probíhat rekonstrukce objektu – zateplení.  

Následně zastupitelé přistoupili k diskuzi o provozu MŠ o letních prázdninách a shodli se na následujícím: 

 

Po dobu stavebních prací bude omezen provoz MŠ, i když bude nadále probíhat v budově MŠ, ale pro děti a 
zaměstnance to bude omezení. Stavební práce budou zahájeny na začátku května 2015. Stavební práce by měly 
být takového charakteru, že provoz školky bude dál možný ve stávající budově, samozřejmě jsou tyto práce 
spojeny se zvýšenou prašností a hlukem. V době klidu po obědě bude stavební firma dělat takové stavební 
práce, které budou co nejvíce ohleduplné k dětem. V případě, že by bylo třeba v omezeném čase provést práce, 
které by byly neslučitelné s přítomností dětí v MŠ, je možné využít prostory orlovny.  
Pokud jde o provoz MŠ o letních prázdninách, zřizovatel trvá na zachování provozu jak po dobu rekonstrukce 
do konce června 2015, tak i v době od 1. 7. 2015 do 10. 7. 2015, poté umožňuje MŠ uzavřít do konce srpna 
2015. Obec vítá aktivitu paní uč. Hamanové, zorganizovat příměstský tábor v době od 13. 7. 2015. Starosta 
obce uskuteční schůzku s paní ředitelkou. Toto bude sděleno paní ředitelce písemně.  

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí zprávu školské rady a trvá na zachování provozu od 1. 7. 2015 do 10. 7. 2015. 

6. NABÍDKA POZEMKU K ODKOUPENÍ 
Starosta obce informoval zastupitele o možnosti odkoupení pozemku parc. č. 20501 o výměře 1324 m2, druh 
pozemku orná půda, pana Čeňka Hanzálka, který navrhuje cenu 20 Kč/m2. Nákup byl doporučen i Rozvojovým 
výborem.  

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO pověřuje starostu dalším jednáním směřujícímu ke koupi uvedeného pozemku.  

  



- 3 - 

7. RŮZNÉ 
 

A) Zpráva o Programu rozvoje obce 
Předseda Rozvojového výboru informoval o dalším plánovaném setkání RV dne 29. 4. 2015. Dotazník pro 
občany byl dokončen, bude distribuován spolu se Zpravodajem obce. Dále bude k dispozici v obchodě u 
Březinů, v samoobsluze a na OÚ. Dotazník také bude možné vyplnit elektronicky na webu obce. 

Dne 28. 3. 2015 se uskutečnila beseda s mládeží, která měla možnost vyjádřit se k programu rozvoje obce. 
Chybí jim zastávka u sokolovny, dokončení cyklostezek, doopravit silnice v obci, vyčistit Flonky, rádi by si 
pořídili koš na basketbal, ptali se, zda jsou v obci pozemky pro výstavbu, případně nevyužité domy v obci, a jak 
zamezit používání výrazných barev na fasádách domů. 

Dále žáci ve škole už nakreslili obrázky na téma „Jak si představuji Žatčany, až budu velký“ a napsali eseje na 
téma „Co mám rád na obci“. Obrázky budou vystaveny při příležitosti Svátku matek a vybrané eseje budou 
zveřejněny v dalším zpravodaji.  

 

B) DSO Region Cezava 
Starosta obce uvedl, že sdružení DSO Region Cezava v současné době stále není aktivní. Zřizování za obce 
schvalovali zastupitelé, proto by se k případnému zrušení měli opět vyjádřit zastupitelé. DSO Cezava je členem 
sdružení MAS Slavkovské bojiště (dříve Za Humnama). Proto se zastupitelé vyjádřili pro zachování sdružení a 
podporu společných projektů, např. cyklostezek.  

 

Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání 
ve 21.40 hodin. Příští zasedání se předpokládá 13. 5. 2015. 

Zapisovatel:  Jana Rudolecká 

Ověřovatelé zápisu: Edita Bílá 

   Oldřich Tichý 

Starosta:  František Poláček 


