
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ŽATČANY  

Pořadové číslozasedání: 

30. 
Datum zasedání: 

8. 3. 2017 
Čas zasedání: 

19:10 – 20:50 hod. 
Místo zasedání: 

Obecní úřad 
Stran zápisu: 

1/3 
Přítomni: 

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

 

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

 

Program jednání: 
1. Zahájení 

2. Dotační tituly 

3. Rozvoj obce 

4. Schválení účetní závěrky MŠ a ZŠ Žatčany za rok 2016 

5. Různé 

1. ZAHÁJENÍ 
Ověřovatelé navrženi: Ondřej Ryba, Jan Binek 

Zapisovatel navržena: Jana Rudolecká 

V programu jednání se navrhuje v bodu 5. Různé rozšířit o bod a) až d): 

a) Licenční smlouva o veřejném provozování (OSA) 

b) Dotace a příspěvky spolkům z rozpočtu obce na rok 2017 

c) Rozpočtové opatření č. 3 

d) Stavba garáže manželů Sedlákových 

Usnesení:  
ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a doplnění programu jednání v bodu 5. Různé o body a) až d). 

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

2. DOTAČNÍ TITULY 
Starosta informoval ZO o podání dvou žádostí o dotace z JMK. 1) Jde o dotaci na pořízení věcných prostředků požární 
ochrany (doplnění výbavy jednotky za účelem zajištění akceschopnosti). Náklady budou ve výši 66 000,- Kč. 
Požadovaná dotace činí 40 000,- Kč. 2) Projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ Žatčany“ s předpokládanými 
náklady ve výši 586 733,- Kč. Požadovaná dotace je ve výši 200 000,- Kč. Projekt bude zahrnovat výměnu topných 
systémů i topných rozvodů. 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí informaci o podání žádostí o dotace z dotačních titulů JMK. 

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



3. ROZVOJ OBCE 
Starosta seznámil zastupitele s průběhem jednání o rekonstrukci stavidla na rybníku. Všechny zúčastněné strany 
s rekonstrukcí souhlasí. Projektant doplní na žádost odboru ŽP MěÚ Židlochovice do mapy předpokládané vzdutí 
potoka při stoleté vodě. Dále zpracuje také manipulační řád pro vodní dílo a žádost o povolení k nakládání 
s povrchovými vodami.  

Starosta seznámil zastupitele s jednáním o předpokládané výstavbě MŠ v areálu základní školy a možnosti získání 
dotace na výstavbu. 

Starosta upozornil na stávající kapacitu hřbitova a na nutnost dalšího řešení pohřebních míst v Žatčanech. 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí informace k rozvoji obce. 

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

4. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁV ĚRKY ZŠ A MŠ ŽATČANY ZA ROK 2016 
ZŠ a MŠ Žatčany vykázala za účetní období končící 31. 12. 2016 nulový hospodářský výsledek. Hlavní činnost 
skončila ztrátou ve výši 86,- Kč. Tato ztráta byla kryta doplňkovou činností, ve které byl vykázán kladný hospodářský 
výsledek ve výši 86,- Kč. 

Usnesení:  
ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, Žatčany, příspěvkové organizace za rok 2016. 

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

5. RŮZNÉ  
a) Licenční smlouva o veřejném provozování (OSA) 
Starosta seznámil zastupitele se zněním licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl a děl DILIA. V roce 
2016 byla výše poplatku 2 238,- Kč. V letošním roce činí výše poplatku 2 791,- Kč. Dále seznámil zastupitele 
s informací tajemnice DSO CEZAVA o povinnostech hradit poplatky za produkci. 

Usnesení:  
ZO schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl českých a zahraničních autorů při reprodukci 
těchto hudebních děl a pověřuje starostu jejím podpisem. 

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

 

b) Dotace a příspěvky spolkům z rozpočtu obce na rok 2017 
Starosta seznámil zastupitele s žádostmi o poskytnutí dotací a příspěvků jednotlivých spolků a organizací na rok 2017. 

O dotace požádali: Orel jednota Žatčany ve výši 115 tis. Kč. Dále o příspěvek požádali: SK Žatčany ve výši 15 tis. Kč, 
SDH Žatčany ve výši 5 tis. Kč. Starosta navrhuje schválit dotace a dary v předložené výši, dále navrhuje příspěvek pro 
Misijní klubko Žatčany ve výši 8 tis. Kč. Starosta navrhuje schválit rozpočtové opatření pro financování jednotlivých 
dotací a darů. 

Usnesení: 
ZO schvaluje dotaci pro Orel jednotu Žatčany ve výši 115 tis. Kč. 

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

 



Usnesení: 
ZO schvaluje dar těmto spolkům a subjektům: SK Žatčany ve výši 15 tis. Kč, SDH Žatčany ve výši 5 tis. Kč, Misijní 
klubko Žatčany ve výši 8 tis. Kč. 

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

 

Usnesení: 
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Žatčany s Orel jednotou Žatčany. 

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

 

c) Rozpočtové opatření č. 3 
Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtového opatření: 

Dotace a dary poskytnuté spolkům a subjektům: OREL jednota Žatčany 115 000,- Kč, SK Žatčany 15 000,- Kč, SDH 
Žatčany 5 000,- Kč, Misijní klubko 8 000,- Kč. 

Vratka dotace Ministerstvu ŽP z fondu soudržnosti na zateplení mateřské školy ve výši 11 700,- Kč (kryta z rezervy). 
Tato vratka vznikla z důvodu pozdějšího termínu kolaudace stavby, než bylo ve smlouvě. 

V příjmech došlo k navýšení o vratku nevyčerpané dotace SK Žatčany z roku 2016 ve výši 7 400,- Kč (oproti položce 
8115). 

Usnesení:  
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3. 

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

 

d) Stavba garáže manželů Sedlákových 
Na minulém zasedání projednávali zastupitelé žádost o stavbu garáže před jejich domem v lokalitě Malá Niva. 
Zastupitelé se opět vrátili k této žádosti po upřesnění projektu garáže panem Sedlákem.  

Usnesení:  
ZO souhlasí s umístěním garáže a s pultovou střechou ve sklonu 10o. 

Hlasování:  
Pro 9, proti 1 (Jan Binek), zdržel se 0. 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:50 hodin. Příští zasedání se předpokládá 12. dubna 2017. 

 

Zapisovatel: Mgr. Jana Rudolecká _________________________________ 

Ověřovatelé: MVDr. Ondřej Ryba _________________________________ 

 Ing. Jan Binek, Ph.D. _________________________________ 

Starosta: Ing. František Poláček _________________________________ 


