
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ŽATČANY  

Pořadové číslo zasedání: 

22. 
Datum zasedání: 

8. 6. 2016 
Čas zasedání: 

19:00 – 21.30 hod. 
Místo zasedání: 

Obecní úřad 
Stran zápisu: 

1/5 
Přítomni: 

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

 

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin a konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů.  

Program jednání: 
1. Zahájení 
2. Účetní závěrka obce za rok 2015 
3. Závěrečný účet obce za rok 2015 
4. Poskytnutí dotace JMK 
5. Dodatek ke smlouvě -SFŽP 
6. Oprava střechy- škola 
7. Rozpočtové opatření  
8. Záměr - Horáček 
9. Různé 

1. ZAHÁJENÍ 
Ověřovatelé navrženi: Lukáš Jurečka, Petr Jaša 

Zapisovatel navržena: Jana Rudolecká 

V programu jednání se navrhuje v bodě 9. Různé rozšířit o bod A) až F): 
A) Dar dítěti – Ondřej Dohnálek, Ondřej Lízal, Týna Polehňová 

B) Závěrečný účet DSO Region Cezava a DSO Region Židlochovicko 

C) Žádost o souhlas s umístěním odvodňovacího příkopu 

D) Žádost o souhlas ke změně užívání RD 

E) Žádost o vydání stanoviska k záměru umístit drobné stavby na pozemku p. č. 608 
F) Základní škola - současný stav a výhled 

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

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

2. ÚČETNÍ ZÁV ĚRKA OBCE ZA ROK 2015 
Zastupitelé byli seznámeni s účetní závěrkou obce za rok 2015, finanční výbor obce doporučil její 
schválení.  

Usnesení:  
ZO schvaluje účetní závěrku obce Žatčany za rok 2015. 

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 



3. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 
Zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem obce Žatčany. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední 
desce od 23. 5. 2016 do 8. 6. 2016.  K závěrečnému účtu obce nebyly vzneseny žádné námitky.   

Usnesení:  
ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Žatčany za rok 2015, a to bez výhrad. 

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

4. POSKYTNUTÍ DOTACE JMK 
Obec obdržela dvě dotace od Jihomoravského kraje, a to pro SDH Žatčany ve výši 40 tis. Kč a z 
Programu rozvoje venkova ve výši 200 tis. Kč. Je třeba podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu JMK.  

Usnesení:  
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK  „Zlepšení materiálně- technického 
vybavení jednotky SDH“ ve výši 40 tis. Kč. 

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení:  
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK  „Program rozvoje venkova 
Jihomoravského kraje pro rok 2016“ ve výši 200 tis. Kč na účel a v rámci akce Zateplení ZŠ Žatčany. 

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

5. DODATEK KE SMLOUV Ě – SFŽP 
Při provádění zateplení MŠ vznikly vícenáklady cca 360 tis. Kč. Obcí byla podána žádost o přidělení 
dotace na tyto vícenáklady. Žádosti bylo vyhověno a obec obdržela dotaci ve výši 287.600,- Kč. Pro 
přidělení dotace je třeba schválit dodatek ke Smlouvě č. 14203163 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Usnesení:  
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14203163 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.    

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

6. OPRAVA STŘECHY - ŠKOLA 
Střecha na ZŠ je v havarijním stavu, zatéká do budovy, musí se vyměnit několik trámů, střešní latě, 
střešní folie, včetně přístřešku u vchodu na dvůr. Je třeba střechu opravit, starosta o tom již v minulosti 
zastupitele informoval.  

Usnesení:  
ZO schvaluje opravu střechy na ZŠ Žatčany. Dodavatel stavebních prací bude vybrán na základě 
výběrového řízení.  

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 



7. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 
Navýšení příjmu z dotace na zateplení školky ve výši 287,7 tis. Kč, tato částka bude ve výdajích 
určena na rezervu na školství. Příjmy i výdaje se navyšují o daň z příjmů obce za rok 2015 ve výši 
103 600 Kč. 

Usnesení:  
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7.  

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

8. ZÁMĚR – HORÁČEK 
Pan Pavel Horáček požádal obec o souhlas se záměrem uložit chráničku pro budoucí vodovod 
obsluhující areál Stavpal, který se nachází na parc. č. 4169/1, Žatčany 43, a dále s opravou zčásti 
zpevněné a zčásti nezpevněné cesty, která leží na pozemcích parc. č. 1134/2 a č. 4168. Lukáš Jurečka 
namítl, že pan Horáček již s výstavbou cesty začal. Zastupitelé se shodli na tom, že sice podporují 
zpevnění komunikace, ale za předpokladu, že pan Horáček bude postupovat dle projektu a 
v součinnosti s příslušným stavebním úřadem. Vzhledem k tomu, že žádný projekt dosud nebyl 
předložen, nelze této žádosti vyhovět.  

Usnesení:  
ZO žádá pana Horáčka o předložení vyjádření stavebního úřadu k plánovanému zpevnění vozovky a 
rekonstrukci vodovodu, a pověřuje starostu obce dalším jednáním s ním.  

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

9. RŮZNÉ 
 A) DAR DÍTĚTI 
Připravuje se akce vítání občánků, která proběhne v neděli dne 19.6.2016 v 17.00 hodin v Orlovně. Při 
té příležitosti bude předán příspěvek obce zbývajícím dětem narozeným v roce 2015.  

Usnesení:  
ZO schvaluje příspěvek obce narozeným dětem Ondřeji Dohnálkovi, Ondřeji Lízalovi a Týně 
Polehňové, každému z nich ve výši 5.000,- Kč.  

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

B) ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO REGION CEZAVA A DSO REGION 
ŽIDLOCHOVICKO 
Dle auditu je třeba dát ZO na vědomí závěrečné účty DSO Region Cezava a DSO Region 
Židlochovicko. Závěrečné účty byly vyvěšeny na úřední desce a občané měli možnost se s nimi 
seznámit. 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí Závěrečný účet DSO Region Cezava. 

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 



Usnesení:  
ZO bere na vědomí Závěrečný účet DSO Region Židlochovicko. 

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

C) ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM ODVOD ŇOVACÍHO 
PŘÍKOPU 
Obec Telnice požádala o souhlas s umístěním odvodňovacího příkopu na parcele 4189/1 v k. ú. 
Žatčany pro dešťovou vodu. Současná retenční nádrž kapacitou není dostatečná.  

Usnesení:  
ZO dává předběžný souhlas s umístěním odvodňovacího příkopu na obecní parcele 4189/1 v kat. 
území Žatčany.   

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení:  
ZO pověřuje starostu k dalšímu jednání o právních vztazích na dotčeném pozemku. 

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

D) ŽÁDOST O SOUHLAS KE ZMĚNĚ UŽÍVÁNÍ ČÁSTI RODINNÉHO 
DOMU 
Ing. arch. Helena Jakubcová požádala na základě plné moci udělené panem Pavlem Krakowczykem o 
vydání stanoviska k záměru umístit a zrealizovat stavbu nazvanou „Změna v účelu užívání části 
rodinného domu na reklamní agenturu na pozemku p. č. 284/1, k. ú. Žatčany“, jejíž součástí je i nově 
umísťovaná zpevněná manipulační plocha na pozemcích parc. č. 284/2 a 297/2, k. ú. Žatčany.  

Usnesení:  
ZO souhlasí s umístěním a realizací stavby, které bude předloženo jako součást podkladů pro vydání 
souhlasu se záměrem v území – „územního souhlasu a souhlasu s ohlášenou výše uvedenou změnou 
dokončené stavby“.  

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

E) ŽÁDOST O VYDÁNÍ STANOVISKA K ZÁM ĚRU UMÍSTIT DROBNÉ 
STAVBY NA POZEMKU PARC. Č. 608 
Ing. arch. Helena Jakubcová požádala na základě plné moci manželů Krčkových o souhlas 
s umístěním a realizací stavby „ Drobné stavby na pozemku p. č. 608, k. ú. Žatčany“. Stavby budou 
povoleny v rámci územního souhlasu.  

Usnesení:  
ZO souhlasí s umístěním a realizací stavby nazvané „Drobné stavby na pozemku parc. č. 608, k. ú. 
Žatčany.“ 

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 



F) ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SOU ČASNÝ STAV A VÝHLED 
Starosta obce předložil zastupitelstvu zprávu ředitelky ZŠ a MŠ Žatčany o současném stavu a výhledu 
školy a školky na školní rok 2016/2017. Dále tlumočil žádost ředitelky školy o příspěvek na částečné 
pokrytí nákladů paní učitelky Mgr. Kreidlové z důvodu studia pro možnost vyučovat na 1. stupni ZŠ 
(nyní aprobace na II. stupeň ZŠ). Celková úhrada za studium bude činit 48.000,- Kč. Pokud budou 
zastupitelé souhlasit, bude s Mgr. Kreidlovou uzavřena pracovní smlouva na minimální počet let, které 
by ve škole musela odpracovat. V případě ukončení pracovního poměru by poměrnou část za 
neodpracovanou dobu musela vrátit. Paní uč. Kreidlová je na své pozici kladně hodnocena jak rodiči, 
tak vedením školy.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí zprávu o stavu základní školy a schvaluje příspěvek na studium Mgr. Kreidlové 
v celkové výši 36.000,- Kč. Způsob poskytnutí příspěvku bude řešen po zahájení studia. 

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21.30 hodin. Příští zasedání se předpokládá 13. července 2016. 

 

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

Ověřovatelé zápisu: Lukáš Jurečka .......................................................................  

 Petr Jaša .......................................................................  

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


