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MORAVSKÁ RODINA  
ŽATČANY                
vysílají s 

Českým rozhlasem Brno  
v úterý 9. června 2015 

 

  

 

 



• V 6:10 uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Brno 
informace o historii Žatčan a v 9:40 si společně 
s Vaší sousedkou paní Marií Cupákovou 
připravíme skvělý recept.                                    
         

•  Po 12. hodině nám Oldřich Tichý prozradí 
veselý příběh z hasičské zbrojnice, v 15:20 se 
pochlubí naším životem v obci paní Vlaďka 
Sedláčková a na závěr, po 17. hodině, Vám dá 
pan starosta František Poláček zahrát pěknou 
písničku.   

 
• Poslouchejte Český rozhlas Brno 9. června na 

frekvenci 106,5 FM nebo přes internet na 
brno.rozhlas.cz 

 





 Na úřední desce  (u samoobsluhy a 
na obecních stránkách) je vyvěšen 

návrh závěrečného účtu obce 
Žatčany za rok 2014. Připomínky k 

návrhu ZÚ můžete uplatnit písemně 
do 10.6.2015 nebo ústně na zasedání 

zastupitelstva dne 10. 6.2015. 

V plném členění je ZÚ k nahlédnutí na 
OÚ Žatčany v úřední dny: 

pondělí, středa 8 – 11   13 – 17 hod. 

 



P O Z V Á N K A 
na 9. zasedání zastupitelstva obce, které se koná                                 

ve středu 10. 6. 2015 v 19:00 hod.  
v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Program: 
1. Zahájení 

2. Účetní závěrka obce za rok 2014 
3. Závěrečný účet obce za rok 2014 

4. Rozpočtové opatření 
5. Různé 

 

Ing. František Poláček, starosta obce 



POPLATKY 2015 
se vybírají v hotovosti na 

obecním úřadě  

Pondělí 8 – 12 13 – 17 hod. 

Středa 8 – 12  13 – 17 hod. 



Poplatky lze uhradit také 
převodním příkazem nebo 

složenkou na účet obce číslo: 
9320 641/0100 

Variabilní symbol: číslo  domu poplatníka 

Poplatky jsou splatné  

do 31. května 2015  



Poplatek za odpady  

400 Kč za osobu na rok,  
 která je zde hlášena k trvalému pobytu. 

100 Kč děti do 15 let   
Snížená sazba platí ještě v tom roce, kdy 

dítě dovrší 15 let. 

Děti narozené v roce 2015 platí až od 
následujícího roku. 



Poplatek za odpady  
400 Kč za rok za nemovitost, 

ve které není nikdo hlášen  

k trvalému pobytu.  
Od poplatku jsou osvobozeni ti, kteří vlastní takovou 

nemovitost a mají zároveň v naší obci trvalý pobyt. 

 



Poplatek za odpady  
Cizinec, který má v obci trvalý 

nebo přechodný pobyt  

delší než 90 dnů  

400 Kč za rok  
 



Poplatek za jednoho psa  

50 Kč na rok  

Poplatek za kabelovou 
televizi  

1 080 Kč na rok  



 OVĚŘENÍ VOZIDLA V POLOPŘEVODU 
 Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou 

aplikaci, prostřednictvím které si lze ověřit, 
zda je u vozidla zapsán vlastník vozidla,  zda 
vozidlo není v tzv. polopřevodu!!! 

 Aplikace je dostupná na webové adrese: 
www.dokonceteregistraci.cz 

 Kontrolu lze provést na základě vložení čísla 
osvědčení o registraci vozidla. 

 Upozorňujeme, že vozidla, u kterých 
nebude do 30.06.2015 zapsán vlastník,  
zaniknou!!! 

 

http://www.dokonceteregistraci.cz/
http://www.dokonceteregistraci.cz/


Gamartis Trade, s.r.o. hledá do nové 
provozovny v Žatčaněch zaměstnance na 

pozice: 
konstruktér, 

seřizovač a obsluha obráběcích CNC 
a kvalitář – měření 3D 

Práce na plný úvazek ve dvousměnném 
provozu. 

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: 
iveta.bedrechova@gamartis.cz 

Případné dotazy zodpoví na tel.: 733 536 009 



 

Pepíčkovo řeznictví  
každý  čtvrtek  v 7:30 u samoobsluhy 

 
Nabízíme základní sortiment čerstvého masa 
výhradně z českých chovů, široký sortiment 
domácích uzenin a jiných masných výrobků. 

Všechny uzeniny jsou bezlepkové, bez 
konzervantů, bez jakékoli chemie. 

 
  

 
 



  

Řeznictví a uzenářství D-MASO 
Blažovice  

bude prodávat každý čtvrtek  

v 11:45 hod. u samoobsluhy:  

  
ČERSTVÉ KUŘECÍ, VEPŘOVÉ  

 A HOVĚZÍ MASO, TRADIČNÍ UZENINY, UZENÁ 
MASA A SPECIALITY.  

            

 





 

Roman Martečík – STAVEBNINY v Újezdě u Brna 

s provozovnou na ulici Masarykova naproti 
čistírny odpadních vod  

rozšířil sortiment o sazenice jahod, růží, 
balkonových květin, konifr, tůjí, sklaniček, 
substrátů a dalších potřeb pro zahrádkáře. 

Prodejnu můžete navštívit ve všední dny  

od 7 do 17 hod. a v sobotu od 7 do 12 hod. 



Provozovatelem informačního kanálu je 
společnost 3C spol. s r. o., sídlo společnosti – 

Myslivní 21, Brno, PSČ 614 00 
IČ 005328819  

 

Adresa pro doručování: Myslivní 21, Brno, PSČ 
614 00 

Kontakt – tel: 547 382 474, e-mail: 
tvtechnika@seznam.cz   

 

2. Orgánem dohledu nad provozováním 
televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a 

televizní vysílání. 
 


