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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ŽATČANY 

Pořadové číslozasedání: 

               15. 
Datum zasedání: 

9. 12. 2015 
Čas zasedání: 

19:10 – 22:00 hod. 
Místo zasedání: 

Obecní úřad 
Stran zápisu:

1/6 
Přítomni: 

Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Edita Bílá, Antonín Sedláček, Jaroslav Osička, Oldřich Tichý, František 
Poláček, Lukáš Jurečka, Alena Damborská, Jan Binek 

 

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin a konstatoval, že je přítomno 10zastupitelů. Petr Jaša je omluven. 

Hosté: Mgr. Alena Stávková, ředitelka ZŠ Žatčany 

Program jednání: 

1. ZAHÁJENÍ 

2. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 

3. ROZPOČTOVÝ VÝHLED 

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 

5. ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM 

6. PLÁN INVENTARIZACE 

7. VYHLÁŠKA Č. 2/2015 

8. PŘEVOD MAJETKU 

9. SMLOUVA E.ON 

10. ROZVOJOVÝ VÝBOR 

11. KRONIKA ZA ROK 2014 

12. RŮZNÉ 
 

1. ZAHÁJENÍ 
Ověřovatelé navrženi: Edita Bílá, Alena Damborská 

Zapisovatel navržena: Jana Rudolecká 

V programu jednání se navrhuje v bodě 12. Různé rozšířit o body a) až g): 

A) Polní cesta P4 

B) Dar narozenému dítěti (Antonín Jedlička) + nové znění podmínek přidělení daru 

C) VAS – dodatek č. 7 a dodatek č. 17 

D) VAS – oprava čerpačky 

E) Energie pod kontrolou 

F) RPA smlouva na dotaci 

G) Žádost o příspěvek – Orel 

 

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

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 
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2. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 
Edita Bílá seznámila zastupitele se zápisem z jednání finančního výboru, který se sešel za účelem kontroly čerpání 
rozpočtu za rok 2015 a z důvodu projednání návrhu rozpočtu na rok 2016. 

Příjmy za rok 2015 ke dni 30. 11. 2015 odpovídají schválenému rozpočtu. Výdaje za rok 2015 byly výrazně nižší - 
některé investiční akce byly výrazně nižší, některé akce nebyly provedeny (zálivy zastávek, výstavba silnice a dešťové 
kanalizace na Šanhaji) a budou přesunuty do příštího roku. 

Návrh rozpočtu na rok 2016 koordinoval Finanční výbor s předsedou Rozvojového výboru tak, aby byl plán rozvoje 
obce na rok 2016 podložen možným financováním z prostředků obce. V předloženém návrhu odpovídají příjmy a běžné 
provozní výdaje běžným provozním příjmům a výdajům předchozích let. Nedošlo k výrazným změnám. Investiční 
výdaje jsou plánovány vyšší než v minulých letech (posun výstavby silnice na Šanhaji, oprava stavidla rybníka, 
osvětlení Malá Niva apod.). 

Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce obce, občané se k němu budou moci vyjádřit.  

Návrh rozpočtu bude nedílnou součástí tohoto zápisu.  

Usnesení:  
ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

3. ROZPOČTOVÝ VÝHLED 
Rozpočtový výhled (zejména příjmy) byl vyhotoven přibližně dle srovnání rozpočtů minulých let. Při zpracování 
možných výdajů bylo přihlédnuto ke zpracovanému programu rozvoje obce. Pro rok 2017je plánována komunikace 
v Koutě, oprava tenisového hřiště, pro rok 2018 komunikace Zahrady. Rozpočtový výhled je nedílnou součástí tohoto 
zápisu.  

Usnesení:  
ZO schvaluje rozpočtový výhled pro období let 2017-2018. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 
Starosta obce předložil návrh rozpočtového opatření č. 6. Rozpočtové opatření se týká:  
 

A) Příjmy: 
Je třeba navýšit příjmy o částku za prodej pozemků (98,3 tis. Kč), za průzkum území od MND - Moravské naftové doly 
(70,8 tis. Kč) a pojistnou náhradu za rozbité sklo ve dveřích traktůrku (20 tis. Kč) – celkem tedy o 189.100 Kč.  

O částku 189.100 Kč upravit financování – snížit čerpání z minulých let.  

Snížit dotaci na zateplení MŠ o částku 188 300 Kč (dle vysoutěžené ceny), o tuto částku snížit výdaje na školu.  

Navýšit příjmy o dotaci na hasiče ve výši 5.700 Kč, o stejnou částku navýšit výdaje u hasičů. 
 

B) Výdaje: 
Navýšit výdaje o příspěvek pro DSO Cezava (na pojištění) o 6.600 Kč, čerpat z rezervy (pol. 5901). 

Z důvodu zpřesnění se výdaje na rekonstrukci stavidla rybníka přesouvají z paragrafu 2333 na paragraf 2341. 
 

Usnesení:  
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Dále bude nutné ke konci roku z důvodu předpokládaných vyšších daňových příjmů oproti plánovanému rozpočtu 
upravit příjmy na položkách  daňových příjmů.  
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Usnesení:  
ZO pověřuje starostu provést ke konci roku 2015 rozpočtové opatření na přijaté daňové příjmy z finančního úřadu 
(položky 1111, 1112, 1113, 1121, 1211, 1351, 1355, 1511) dle skutečnosti bez omezení výše, o tyto částky upravit 
položku financování 8115.  

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

5. ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM 
Vzhledem k tomu, že dosud nebyl schválen rozpočet obce na rok 2016, je třeba schválit rozpočtové provizorium tak, 
aby bylo možné v přechodném období provádět platby.  

Usnesení:  
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016. Provozní výdaje budou čerpány ve výši 1/10 průměrných ročních 
výdajů roku 2015. Budou čerpány výdaje z minulého roku na úhradu faktur, které přijdou v roce 2016. Výdaje na 
dlouhodobý majetek mohou být čerpány v případech pokračování započatých akcí, na jejichž úhradu jsou zajišťovány 
zdroje dotační, případně nedočerpáním zdrojů minulých let.  

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

6. PLÁN INVENTARIZACE 
Starosta předložil zastupitelům plán inventur za rok 2015. Je třeba jmenovat členy inventarizačních komisí.  

Ústřední inventarizační komise bude ve složení: Edita Bílá (předsedkyně), Ing. František Poláček, Ing. Antonín 
Sedláček, Ing. Lukáš Jurečka, Jana Jašová (členové).  

Dílčí inventarizační komise (Obecní úřad – fyzická inventura majetku) bude ve složení: Jaroslav Osička (předseda), Ing. 
František Poláček, MVDr. Ondřej Ryba (členové). 

Dílčí inventarizační komise (Hasiči – fyzická inventura majetku) bude ve složení: Ing. Jan Binek (předseda), Radek 
Tichý, Oldřich Tichý (členové). 

Dílčí inventarizační komise (dokladová inventura pohledávek, závazků, nehmotného majetku, fyzická a dokladová 
inventura pozemků, fyzická inventura cenin) bude ve složení: Ing. František Poláček (předseda),Jana Jašová (člen). 

Do inventarizační komise v ZŠ a MŠ Žatčany jsou za obec jmenováni: Ing. Lukáš Jurečka a MUDr. Alena Damborská.  

Usnesení:  
ZO schvaluje plán inventarizace za rok 2015. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

7. VYHLÁŠKA Č. 2/2015 
S ohledem na potřebu upravit obecně závazným předpisem sběr a shromažďování rostlinných zbytků, je nutné vydat 
vyhlášku, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově 
veřejné zeleně na území obce. 

Usnesení: 
ZO schvaluje znění Obecně závazné vyhlášky obce Žatčany č. 2/2015, kterou se stanoví systém komunitního 
kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce. 

Hlasování:  
Pro 9, proti 1 (Alena Damborská), zdržel se 0. 

8. PŘEVOD MAJETKU 
Obec provedla zateplení a stavební úpravy v MŠ Žatčany v hodnotě 2.036.813,07 Kč. Toto technické zhodnocení bude 
převedeno z majetku obce do majetku ZŠ Žatčany.  

Usnesení: 
ZO schvaluje převod technického zhodnocení budovy ZŠ a MŠ Žatčany dle akce Zateplení a stavební úpravy MŠ 
Žatčany 298 ve výši 2.036.813,07 Kč do správyZŠ a MŠ Žatčany.  
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Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

9. SMLOUVA E.ON 
Starosta seznámil ZO o návrhem smlouvy o zřízení věcného břemeneč. HO-014330035912/001  a č.  HO-
014330035913/001 s účastníkem smlouvy E.ON Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného 
břemene osobní služebnosti energetického vedení dle energetického zákona k pozemkům parc. č. 3851/11 a parc. č. 
3853 v kat. území Žatčany.  

Usnesení: 
ZO schvaluje znění smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330035912/001 a č. HO-014330035913/001 
s účastníkem smlouvy E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

10. ROZVOJOVÝ VÝBOR 
Předseda RV seznámil ZO s dopracovaným zněním Programu rozvoje obce, který předkládá zastupitelům ke schválení. 

Usnesení: 
ZO schvaluje Program rozvoje obce na období let 2016-2019. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

11. KRONIKA ZA ROK 2014 
Zastupitelům byla předložena ke kontrole kronika obce za rok 2014, zastupitelé připomínkovali některé zápisy.  

Usnesení:  
ZO schvaluje kroniku obce za rok 2014 a přiznává odměnu kronikářce. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

12. RŮZNÉ 

A) Polní cesta P4  
Starosta seznámil zastupitele s možností dopracování některých společných zařízení (v tomto případě zpevnění polní 
cesty P4) a v budoucnu i dalších vyprojektovaných staveb, schválených při pozemkových úpravách. O uvedené je třeba 
požádat Státní pozemkový úřad.  

Usnesení: 
ZO požaduje po Státním pozemkovém úřadu realizaci plánu společných zařízení, schváleného při pozemkových 
úpravách v KÚ Žatčany.  

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

B) Dar narozenému dítěti 
Rodiče Antonína Jedličky požádali o přiznání finančního daru narozenému dítěti. Zastupitelstvo obce po posouzení 
splnění podmínek pro přidělení finančního daru rozhodli o jeho schválení.  

Zastupitelé se neshodli na úpravě podmínek pro přidělení daru narozenému dítěti (obecně). Tento bod byl přesunut na 
další zasedání zastupitelstva.  

Usnesení: 
ZO schvaluje finanční dar 5000 Kč narozenému dítěti Antonínu Jedličkovi. 

Hlasování: 
Pro 9, proti 0, zdržel se 1 (Jan Binek). 
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C) VAS – dodatek č. 7 a dodatek č. 17 
Vodárenská akciová společnost a. s. předložila ke schválení dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu a provozu kanalizace a 
dodatek č. 17 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodů, které se týkají výše vodného, stočného a nájmů na rok 2016 
(výše vodného a stočného byla projednána na zasedání ZO v listopadu 2015). ZO projednalo předložené dodatky.  

Usnesení: 
ZO schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu a provozu kanalizace ze dne 12.12.2008 a dodatek č. 17 ke smlouvě o 
nájmu a provozu vodovodů ze dne 19.12.2001, uzavřené s Vodárenskou akciovou společností a.s., a pověřuje starostu 
obce podpisem těchto dodatků. 

Hlasování: 
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

D) VAS – oprava čerpačky 
Zástupce VAS a. s. informoval o nutnosti provedení technických opatření na čerpací stanici podtlakové kanalizace, dle 
požadavků E.ON Česká republika s. r. o. Starosta bude dále pokračovat v jednání o způsobu vyřešení situace s VAS a.s.  

Usnesení: 
ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o řešení situace na čerpací stanici.  

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

E) Energie pod kontrolou 
Obci bylo doručeno upozornění dodavatele elektrické energie pro obec společnosti Amper market a. s., že zřejmě 
nedochází k řádným úhradám za odběr elektrické energie, který zprostředkovala a rovněž přefakturovává obci Energie 
pod kontrolou, obecně prospěšná společnost (dále jen EPK), která pro obec na základě smlouvy zajišťuje a 
zprostředkovává odběr energií za výhodné ceny. Současně bylo obci doručeno předběžné opatření Okresního soudu 
v Hodoníně, které mimo jiné nařizuje EPK, aby finanční prostředky od odběratelů energií shromažďovala na daném 
bankovním účtu a zakazuje jí s nimi nakládat.  

Zastupitelé diskutovali o nastalé situaci a konstatovali, že k EPK již nemají důvěru. ZO tedy rozhodlo vypovědět 
Smlouvu o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a 
zemního plynu ze dne 27. 5. 2013, kterou s EPK obec uzavřela. Současně zastupitelé rozhodli také vypovědět Plnou 
moc a potvrzení o právních vztazích ze dne 27.5.2013. 

Usnesení: 
ZO schvaluje výpověď Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro 
spotřebu elektrické energie a zemního plynu uzavřené dne 27. 5. 2013  se společností Energie pod kontrolou, obecně 
prospěšná společnost, se sídlem v Hodoníně, Brněnská 3883/48, IČ: 29283272. ZO schvaluje výpověď Plné moci a 
potvrzení o právních vztazích ze dne 27.5.2013udělenou Energii pod kontrolou, obecně prospěšné společnosti,starostou 
obce Žatčany. ZO pověřuje starostu obce k podpisu obou uvedených výpovědí.  

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

F) RPA smlouva na dotaci 
Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotační titul na úpravu místních komunikací. Starosta oslovil agenturu RPA ke 
zpracování žádosti o dotaci na akci – Žatčany - úprava místní komunikace (Šanhaj). RPA předložila návrh příkazní 
smlouvy na zpracování dokumentů pro získání dotace.  

Usnesení: 
ZO pověřuje starostu obce k uzavření příkazní smlouvy na zpracování dokumentů pro získání dotace na akci Žatčany - 
úprava místní komunikace s agenturou RPA. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 
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G) Žádost o finanční podporu  
Orel jednota Žatčany požádal o přidělení finanční podpory pro rok 2015 ve výši 55.000 Kč na dovybavení interiéru 
Orlovny, a to na nákup nových stolů a pořízení výčepního zařízení, neboť při pořádání větších společenských akcí je 
vybavení nedostatečné. S přidělením těchto prostředků bylo v rozpočtu počítáno. 

Usnesení: 
ZO schvaluje příspěvek organizaci Orel ,jednota Žatčany žádost o finanční podporu z rozpočtu obce Žatčany pro rok 
2015 ve výši 55.000 Kč. ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Žatčany a organizací Orel, jednota 
Žatčany o poskytnutí dotace ve výši 55 000,- Kč. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o poskytnutí této finanční 
podpory.  

Hlasování: 
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 22:00 hodin. Příští zasedání se předpokládá 13. ledna 2016. 

 

Zapisovatel: Mgr. Jana Rudolecká  ........................................................  

 

Ověřovatelé zápisu: Edita Bílá  ........................................................  

 

 MUDr. Alena Damborská  ........................................................  

 

Starosta: Ing. František Poláček  ........................................................  


