
- 1 - 

 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ŽATČANY  

Pořadové číslo zasedání: 

31. 
Datum zasedání: 

12. 4. 2017 
Čas zasedání: 

19:00 – 21:20 hod. 
Místo zasedání: 

Obecní úřad 
Stran zápisu: 

1/4 
Přítomni: 

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

 

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

 

Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Pozemek 3851/6, 3851/10, Vaisharovi 
3. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu 
4. Obecně závazná vyhláška obce Žatčany, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy. 
5. Finanční dar narozeným dětem  
6. Rozpočtové opatření 
7. Různé 

1. ZAHÁJENÍ 
Ověřovatelé navrženi: Jaroslav Osička, Antonín Sedláček 

Zapisovatel navržena: Jana Rudolecká 

V programu jednání se navrhuje v bodu 7. Různé rozšířit o bod a) až d): 

a) Schválení prodeje pozemku p. č.235 

b) Stavba David ŠILER na parcele p. č. 615 

c) Posouzení nabídek zpracování projektů 

d) Žádost stárků o příspěvek na hody 

 

Usnesení:  
ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a doplnění programu jednání v bodu 7. Různé o body a) až d). 

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

2. POZEMEK 3851/6, 3851/10, VAISHAROVI 
Paní Bronislava Zerhauová z realitní kanceláře RUSSEGGER REAL s.r.o. jako zástupkyně manželů 
Vaisharových při prodeji nemovitosti, stavebního místa p.č. 3851/6 a 3851/10 v lokalitě Malá Niva předkládá 
návrh dělení těchto pozemků a možnost výstavby na těchto parcelách. Situaci má projednanou se stavebním 
úřadem v Sokolnicích a žádá o vyjádření obce Žatčany k tomuto záměru. K tomuto záměru zaslal také 
připomínku pan Matuška jako majitel sousední parcely.  

 

V 19.30 hod. dorazil Lukáš Jurečka.  
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Zastupitelstvo vzalo požadavek vlastníků stavební parcely a souseda těchto parcel na vědomí a po diskusi 
rozhodlo, že zástupkyně manželů Vaisharových získá vyjádření k možnostem připojení případně oddělených 
pozemků na jednotlivé sítě. Na příštím jednání zastupitelstva v květnu 2017 bude věc dořešena.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí žádost manželů Vaisharových o rozdělení pozemků parc. č. 3851/6 a parc. č. 3851/10 a o 
věci bude po dodání zbývajících informací dále jednat. 

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

3. DOHODA O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO 
OBVODU 
Starostové města Újezd u Brna a obcí Žatčany a Telnice projednali možnost uzavření dohody o vytvoření 
školského obvodu pro 6. až 9. ročník základního vzdělávání dětí ze Žatčan a Telnice v Základní škole v Újezdu u 
Brna. Starosta předložil zastupitelům návrh Dohody o vytvoření společného školského obvodu. Zastupitelé po 
projednání předneseného tématu souhlasí s dohodou. Zastupitelé pověřují starostu obce podpisem předložené 
dohody.  

Usnesení:  
ZO schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu v Základní škole Újezd u Brna pro žáky 6. – 9. 
ročníku základního vzdělávání s bydlištěm v Žatčanech a v Telnici.  

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

Usnesení:  
ZO pověřují starostu obce podpisem Dohody o vytvoření společného školského obvodu. 

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

4. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŽAT ČANY, 
KTEROU SE STANOVÍ SPOLEČNÝ ŠKOLSKÝ OBVOD 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
ZO se na základě uzavřené Dohody o vytvoření společného školského obvodu rozhodlo vydat Obecně závaznou 
vyhlášku obce Žatčany č. 1/2017, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy. 

Usnesení:  
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Žatčany č. 1/2017, kterou se stanoví společný školský obvod 
základní školy. 

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

5. FINANČNÍ DAR NAROZENÝM D ĚTEM  
Zastupitelstvo obce se rozhodlo poskytnout finanční dar dětem narozeným v roce 2016 a bydlícím v Žatčanech 
při příležitosti vítání občánků do obce ve výši 5 000,- Kč pro každé dítě dle jmenovitého seznamu. 

Usnesení:  
ZO schvaluje finanční dar dětem: Bogorové Dianě Elisabeth, Böhmovi Ondřejovi, Citterbergovi Oliverovi, 
Habigerovi Eliáši, Korcové Karolíně, Lauterbachovi Tobiasovi, Radějovi Fabiánovi, Sedláčkové Terezii, 
Sedlákovi Matějovi, Sobotkové Anežce, Svobodové Elišce, Šťastnému Davidovi, každému ve výši 5 000,- Kč. 

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 
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6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 
Starosta předložil zastupitelům návrh RO č. 4,  kterým se příjmy navyšují o částku 60,4 tis. Kč. Jedná se o vratku 
příspěvku DSO Cezava (snížení odvodu do MAS) ve výši 4 tis. Kč, tržbu za prodej pozemku dle kupní smlouvy 
manželů Absolonových (12 000 Kč) a kupní smlouvy pana Husáka (44.400 Kč), celkem ve výši 56,4 tis. Kč. 

Usnesení:  
ZO schvaluje RO č. 4  

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

7. RŮZNÉ 
a) Schválení prodeje pozemku p. č. 235 
Obec vyvěsila záměr prodat pozemek p. č. 235 o výměře 74 m2, v k. ú. Žatčany na LV 10001 pro Obec Žatčany. 
Tento záměr byl řádně vyvěšen a občané se k němu mohli vyjádřit. O odkoupení pozemku požádal pan Rostislav 
Husák, Moutnice 357.  

Usnesení:  
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 235 o výměře 74 m2, v obci a kat. území Žatčany na LV 10001 za cenu 
600 Kč/m2 panu Rostislavu Husákovi, Moutnice 357. Plátcem daně a poplatku za vklad do katastru nemovitostí 
je kupující. Výše ceny byla určena z důvodu nepřístupnosti pozemku a nevyužití ze strany obce. 

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

 

b) Stavba David Šiler na parcele p. č. 615 
Ing. arch. Jan Foretník jako projektant stavby předložil zastupitelstvu k vyjádření návrh stavby rodinného domu 
na parcele p. č. 615 projektovaného pro pana Davida Šilera. Zastupitelé předložený návrh projednali a až na 
drobné připomínky k němu nemají výhrady.  

Usnesení: 
ZO schvaluje předložený návrh projektu stavby rodinného domu investora Davida Šilera.  

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

 

c) Posouzení nabídek zpracování projektů 
Starosta předložil zastupitelům nabídky zpracování studie stavby nové budovy mateřské školy a nabídku 
zpracování projektu opravy komunikace Ovčírna. 

 

V 21:00 hod. odešla Edita Bílá, omluvena.  

 

Usnesení:  
ZO schvaluje zadání zpracování studie stavby MŠ firmě Abras projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, Blansko. 

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

Usnesení:  
ZO schvaluje zadání zpracování projektu na opravu místní komunikace Ovčírna firmě Odehnal projekt s.r.o., 
Blansko. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 
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d) Příspěvek pro stárky 
Stárci požádali obec o poskytnutí příspěvku na pořádání hodů v roce 2017 a o pronájem veřejného prostranství. 
Obec jako každoročně stárky podpoří.  

Usnesení:  
ZO schvaluje vyčlenění části návsi pro pořádání hodů ve dnech 10. až 12. 6. 2017. Obec uhradí v rámci podpory 
hodů 10 tis. Kč za muziku pro stárky a 5 tis. Kč za muziku pro ženáče. Poplatky OSA uhradí pořadatelé. 

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

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:20 hodin. Příští zasedání se předpokládá 10. května 2017. 

 

Zapisovatel: Mgr. Jana Rudolecká _________________________________ 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Osička _________________________________ 

 Ing. Antonín Sedláček _________________________________ 

Starosta: Ing. František Poláček _________________________________ 

 


