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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ŽATČANY  

Pořadové číslo zasedání: 

23. 
Datum zasedání: 

13. 7. 2016 
Čas zasedání: 

19:00 – 21:30 hod. 
Místo zasedání: 

Obecní úřad 
Stran zápisu: 

1/2 
Přítomni: 

Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Oldřich Tichý, František Poláček, Lukáš Jurečka, Jan Binek, Petr Jaša, Edita 
Bílá, Jaroslav Osička 

 

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin a konstatoval, že je přítomno 9 zastupitelů, omluveni jsou Alena Damborská a 
Antonín Sedláček.   

Program jednání: 
1. Zahájení 
2. Smlouva o dodávce energií - E.ON 
3. Opravy ve škole 
4. Různé 

1. ZAHÁJENÍ 
Ověřovatelé navrženi: Ondřej Ryba, Edita Bílá 

Zapisovatel navržena: Jana Rudolecká 

V programu jednání se navrhuje v bodě 4. Různé rozšířit o bod A) a B): 

A) Rozpočtové opatření 

B) Pojistná smlouva SDH 

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

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

2. SMLOUVA O DODÁVCE ENERGIÍ - E.ON 
Starosta předložil zastupitelům návrh smlouvy – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny  ze sítě nízkého 
napětí pro zákazníky kategorie C mezi Obcí Žatčany a E.ON Energie, a.s. Číslo smlouvy EE_00282944/2016. Tato 
smlouva je uzavírána na dobu určitou do 31. 12. 2016. Touto smlouvou se upravují vztahy mezi dodavateli elektřiny a 
obcí.  

Usnesení:  
ZO schvaluje smlouvu č. EE_00282944/2016, Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě nízkého napětí 
uzavřenou mezi Obcí Žatčany a  E.ON Energie, a.s. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy. 

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

3. OPRAVY VE ŠKOLE 
Opravy ve škole jsou prováděny na základě rozhodnutí ZO z dřívějších zasedání. Zateplení školy se provádí z důvodů 
úspor energií a připravované opravy topení v ZŠ (výměna radiátorů a sjednocení zdroje vytápění). Oprava střechy je 
prováděna z důvodu havarijního stavu krytiny a stálého zatékání do školy. 

Starosta obce oslovil čtyři stavební firmy, aby zaslaly cenové nabídky na akce – 1) Zateplení ZŠ Žatčany a 2) Oprava 
střechy a verandy ZŠ Žatčany. Do dnešního dne zaslaly nabídky dvě firmy. Obálky s cenovými nabídkami starosta 
otevřel v rámci zasedání ZO před zastupiteli a konstatoval, že nabídku dodala společnost Stavby a konstrukce s. r. o. 
(nabídka za zateplení ZŠ ve výši 573.987,- Kč a nabídka na opravu střechy a verandy ve výši 930.334,- Kč) a Vladimír 
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Mares, Měnín (nabídka na zateplení ZŠ ve výši 614.219,- Kč a nabídka na opravu střechy a verandy ve výši 995.735,- 
Kč). Zastupitelé posoudili jednotlivé nabídky a na základě cenové nabídky vybrali jako zhotovitele akce nejlevnější 
nabídku na Zateplení budovy ZŠ Žatčany firmu Stavby a konstrukce s. r. o. Na základě cenové nabídky akce Oprava 
střechy a verandy budovy ZŠ vybrali firmu Stavby a konstrukce s. r. o.  

Usnesení:  
ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo na Zateplení budovy ZŠ Žatčany s firmou Stavby a konstrukce s. 
r. o. 

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení:  
ZO pověřuje ředitelku ZŠ a MŠ Žatčany uzavřením smlouvy o dílo na Opravu střechy a verandy budovy ZŠ Žatčany s 
firmou Stavby a konstrukce s. r. o. 

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

4. RŮZNÉ 
A) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 
Z rezervy na školství (pol. 5901 §3113) budou postupně uvolňovány finance na investiční akci Zateplení budovy ZŠ 
Žatčany změnou rozpisu rozpočtu (pol. 6121 § 3113).  

Na opravu střechy a verandy budovy ZŠ se škole poskytne příspěvek na provoz ve výši 990 000,- Kč ze všeobecné 
rezervy rozpočtu (pol. 5901 § 6409). 

Usnesení:  
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 8. 

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

B) POJISTNÁ SMLOUVA 
Starosta projednával s velitelem zásahové jednotky SDH a zástupcem Hasičské vzájemné pojišťovny a. s. možnost 
přepojištění zásahové jednotky, neboť stávající smlouva z roku 2004 je již zastaralá. Zastupitelé po diskusi o navrženém 
pojistném a pojistných částkách (plnění) navrhli, aby starosta dále jednal o pojistných podmínkách se zástupcem 
pojišťovny. 

Usnesení:  
ZO pověřuje starostu obce dalším jednáním o pojistných podmínkách pojištění jednotky SDH.  

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:30 hodin. Příští zasedání se předpokládá 10. srpna 2016. 

 

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

Ověřovatelé zápisu: Ondřej Ryba  ..................................................................  

 Edita Bílá  ..................................................................  

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


