
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ŽATČANY  

Pořadové číslo zasedání: 

               11. 
Datum zasedání: 

12. 8. 2015 
Čas zasedání: 

19:00 – 21:30 hod. 
Místo zasedání: 

Obecní úřad 
Stran zápisu: 

1/4 
Přítomni: 

Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Edita Bílá, Antonín Sedláček, Jaroslav Osička, Petr Jaša, Oldřich Tichý, 
František Poláček 
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Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin a konstatoval, že je přítomno 8 zastupitelů. Jan Binek, Alena Damborská a Lukáš 
Jurečka jsou omluveni.  

 

Program jednání: 

1. ZAHÁJENÍ  

2. ŠKOLA – PŘÍPRAVA NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 

3. DSO CEZAVA – ZÁVĚREČNÝ ÚČET 

4. E.ON SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUV Ě A VĚCNÉ BŘEMENO JEŽOVI  

5. POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY DSA – NABÍDKA  

6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ  

7. RŮZNÉ 

 

1. ZAHÁJENÍ 
Ověřovatelé navrženi: Edita Bílá, Jaroslav Osička 

Zapisovatel navržena: Jana Rudolecká 

V programu jednání se navrhuje v bodě 7. Různé rozšířit o body a) až h)  

a) zpráva finančního výboru a plnění rozpočtu k 30. 6. 2015 

b) BEMETA žádost 

c) církevní restituce 

d) dar dítěti S. V.  

e) kanál Harvánek 

f) křovinořez 

g) klimatizace 

h) herní prvky 

Usnesení:  
ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a doplnění programu jednání.  

Hlasování:  
Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

2. ŠKOLA – PŘÍPRAVA NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 
Starosta obce informoval o přípravě zajištění personálního obsazení ve škole. Členové konkursní komise na obsazení 
funkce ředitele/lky školy jsou: předseda komise – Ing. František Poláček, Edita Bílá - za zřizovatele, Mgr. Eva Meluzínová 
– člen určený ředitelkou krajského úřadu, Mgr. Ivana Přichystalová - školní inspektorka České školní inspekce, Mgr. 
Zdeněk Jochman - odborník z oblasti státní správy ve školství, Nora Kaštická – pedagogický pracovník školy, Mgr. Jana 
Rudolecká – členka školské rady. Paní Jana Jašová byla pověřena funkcí tajemníka komise. Odborníkem s hlasem 
poradním byl určen Ing. Lukáš Jurečka. 

Probíhá výběrové řízení na místo učitele ZŠ, začínají se hlásit uchazeči.  
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Paní ředitelka požádala o finanční příspěvek na vnitřní stavební úpravy MŠ – výmalba, rozdělení tříd sádrokartonem a další 
drobné stavební práce v hodnotě 87.852,- Kč. Dále na úpravu okolí budovy mateřské školy v celkové částce 25.000,- Kč. 
Zastupitelé navrhují pokrýt částku na vnitřní stavební úpravy z rozpočtu obce pouze částečně, zbytek bude čerpán 
z rozpočtu školy, který je určen na provoz (výmalba).  

Dále zastupitelé rozhodli o čerpání příspěvku na žáky z obecního rozpočtu ve výši 18.000,- Kč pro žáky 1. ročníku, 
19.000,- pro žáky ostatních ročníků. Jedná se o schválený příspěvek obce rodičům žáků základní školy v Žatčanech ve výši 
2.000,- Kč pro žáka 1. ročníku a ve výši 1.000,- Kč pro žáka 2. – 5. ročníku.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o přípravě na školní rok 2015/2016.  

Hlasování:  
Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení:  
ZO schvaluje finanční příspěvek na vnitřní stavební práce v Mateřské škole ve výši 45.000,- Kč, na venkovní úpravy 
30.000,- Kč.  

Hlasování:  
Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení:  
ZO schvaluje finanční příspěvek pro žáky ZŠ Žatčany v celkové výši 37.000,- Kč.  

Hlasování:  
Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

3. DSO CEZAVA – ZÁVĚREČNÝ ÚČET  
Starosta seznámil ZO se závěrečným účtem DSO Cezava, který byl vyvěšen na úřední desce obce a následně byl schválen 
na valné hromadě DSO Cezava.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí závěrečný účet DSO Cezava. 

4. E.ON SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUV Ě A VĚCNÉ BŘEMENO 
JEŽOVI 
Zástupce firmy E.ON Distribuce a.s. zaslal žádost o vyjádření k připojení nového odběrného místa na pozemku parc. č. 
348/3 a č. 349 v kat. území Žatčany. Jedná se o připojení novostavby rodinného domu paní Ježové. Žadatel zaslal nákres 
budoucí přípojky a návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030021886/003, kterou by měla 
uzavřít Obec Žatčany a E.ON Distribuce a.s., zastoupená na základě plné moci společností E.ON Česká republika, s.r.o. 
Smlouva bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy – zemní kabelová přípojka NN na nemovité věci – 
pozemku parc. č. 3053 v kat. území Žatčany, jehož vlastníkem je obec. Věcné břemeno bude úplatné, a to za jednorázovou 
náhradu v celkové výši 1.000,- Kč. Dle navrhovatele by zřízení přípojky mělo být realizováno v roce 2015. 

Usnesení:  
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030021886/003 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením.  

Hlasování:  
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

5. POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY DSA – NABÍDKA 
Zástupci pojišťovny předložili návrh možností pojištění právní ochrany pro obec. Zastupitelé diskutovali o potřebnosti 
takového pojištění. Obec a zastupitelé jsou již pojištěni u jiné pojišťovny. Nabídka se proto v tuto chvíli jeví nadbytečnou.  

Usnesení:  
ZO nemá zájem o předloženou nabídku pojišťovny DSA. 

Hlasování:  
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
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6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 
Starosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 3.  

Výdaje: 

Příspěvek na provoz ZŠ (navýšení výdajů na opravy MŠ) ................................................................................ 75.000,- Kč 

Finanční příspěvek pro žáky ZŠ (prvňáci 18.000,- Kč, ostatní žáci 19.000,- Kč) ............................................. 37.000,- Kč 

Kryto z rezervy na školství 5901 §3113 

 

Správa OÚ (na vybavení a služby – dataprojektor, plátno, zákony) ................................................................ 100.000,- Kč 

Kronika (pořízení počítače) ............................................................................................................................... 15.000,- Kč 

Kryto z rezervy ve výdajích pol. 5901 §6409 

 

Celkem zvýšení výdajů ............................................................................................................................................... 0,- Kč 

 

V opatření je zahrnuto 75.000,- Kč na stavební úpravy v MŠ a 37.000,- Kč příspěvek na žáky, viz bod. 2 tohoto zápisu. 
Dále položka 15.000,- Kč na úhradu PC pro kronikáře – řádek 331 bude o tuto položku navýšen. Dále se jedná o navýšení 
položky správa obecního úřadu na vybavení a služby – data projektor, promítací plátno, software se zákony pro obec na 
dalších 5 let, celková částka 100.000,- Kč.  

Usnesení:  
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3.  

Hlasování:  
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

7. RŮZNÉ 
a) Zpráva finančního výboru a plnění rozpočtu k 30. 6. 2015 
V červenci a srpnu 2015 proběhly kontroly hospodaření obce i ZŠ a MŠ Žatčany. Plnění a čerpání rozpočtu je pod úrovní 
plánovaných výdajů, vše bylo při kontrole v pořádku, příjmy byly větší, než se očekávalo. Ve škole proběhla kontrola také 
bez výhrad. Pouze společnost Energie pod kontrolou neoprávněně vyfakturovala vyšší částku za spotřebu elektrické 
energie a plynu aniž provedla odpočet, po upozornění byla provedena náprava.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru o provedené kontrole účetnictví obce a ZŠ a MŠ Žatčany, a plnění rozpočtu 
k 30. 6. 2015.  

Hlasování:  
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 

b) BEMETA - žádost 
Společnost Bemeta Design, s.r.o., předložila žádost o odkoupení pozemku s domem na parcelách č. 286 a č. 287 v kat. 
území Žatčany (Cagašovo). Zástupce společnosti nabídl cenu 1,200.000,- Kč, což je méně, než v současné době obec 
požaduje. Vzhledem k tomu, že není jasný účel využití pozemku, neboť pozemek je určen k výstavbě rodinného domu, 
doporučují zastupitelé přistoupit k dalšímu jednání se zájemcem.  

Usnesení:  
ZO pověřuje starostu obce dalším jednáním se společností Bemeta Design, s.r.o. o koupi pozemku. 

Hlasování:  
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 

c) Církevní restituce 
Církevní restituce stále nejsou řešeny. Obec ale potřebuje nutně vyjádření k záměrům k vydání pozemků, které souvisí 
s plánovanými projekty obce. Zastupitelé navrhují pověřit starostu obce jednání se Státním pozemkovým úřadem ve věci 
církevních restitucí v obci Žatčany.  
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Usnesení:  
ZO pověřuje starostu obce k jednání se Státním pozemkovým úřadem se sídlem v Brně o průběhu církevních restitucí 
v obci Žatčany z důvodu plánování dalších projektů rozvoje obce.  

Hlasování:  
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 

d) Podpora narozenému dítěti 
Rodiče narozeného Vojtěcha Svobody požádali o příspěvek narozenému dítěti dle pravidel obce ve výši 5.000,- Kč.  

Usnesení:  
ZO schvaluje finanční podporu narozenému dítěti Vojtěchu Svobodovi ve výši 5.000,- Kč.   

Hlasování:  
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 

e) Kanál pan Harvánek 
Při výstavbě splaškové kanalizace v úseku směrem na Újezd bylo počítáno s připojením domu manželů Harvánkových přes 
pozemek pana Šoukala. Toto řešení bylo předběžně ústně dojednáno s majitelem pozemku. Vzhledem k tomu, že pan 
Šoukal od dohody odstoupil, obec musí zajistit připojení domu manželů Harvánkových přes obecní pozemky. Toto 
připojení zbuduje obec na vlastní náklady v rámci oprav a údržby obecní kanalizace. 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí informaci starosty obce o úpravě kanalizační sítě před domem pana Harvánka.  

Hlasování:  
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 

f) K řovinořez 
Křovinořez pomalu dosluhuje, je v provozu cca 7 let. Poslední oprava trvala 14 dní, je třeba zvážit, zda nepořídit nový 
křovinořez a stávající nechat jako zálohu.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí informaci starosty obce o stavu obecního křovinořezu. 

Hlasování:  
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
 

g) Klimatizace 
V jednací místnosti obecního úřadu je v těchto horkých dnech teplota nepřípustná pro práci v kancelářských místnostech. 
Proto by bylo vhodné pořídit klimatizaci pro příští rok, za dostupné ceny v podzimním období.  
 

h) Herní prvky 
V parku Na Dolech se počítá s doplněním herních (cvičebních) prvků. Bylo požádáno o dotaci od společností COLMEX. 
Dotace byla přidělena se spoluúčastí obce ve výši 1/3. Byl proveden výběr vhodných prvků se specializací pro dospělé a 
seniory. Celková výše investice bude 130. 000,- Kč. Realizace by proběhla do 30. 10. 2015. 

Usnesení:  
ZO schvaluje uzavření smlouvy se společností COLMEX s.r.o. a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy. 

Hlasování:  
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:30 hodin. Příští zasedání se předpokládá 9. září 2015. 

 

Zapisovatel:  Mgr. Jana Rudolecká 

Ověřovatelé zápisu: Edita Bílá a Jaroslav Osička 

Starosta:   Ing. František Poláček 


