
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE ŽATČANY 

Pořadové číslo zasedání: 

38. 

Datum zasedání: 

8. 11. 2017 

Čas zasedání: 

19:00 – 20:40 hod. 

Místo zasedání: 
Obecní úřad 

Stran zápisu: 
1/4 

Přítomni: 

Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, František Poláček, Jan Binek, Edita Bílá, Antonín Sedláček, Oldřich Tichý, 

Jaroslav Osička, David Pavelka, Petr Jaša, Lukáš Jurečka 

 

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

Program jednání: 
 

1. Zahájení 

2. Smlouva o zřízení věcného břemene 

3. Dohoda o provozu ČOV Měnín 

4. Vodné a stočné na rok 2018 

5. Návrh rozpočtu na rok 2018 

6. Návrh rozpočtového výhledu na roky 2019-2021 

7. Různé: 

1. ZAHÁJENÍ 

Ověřovatelé navrženi: David Pavelka, Oldřich Tichý. 

Zapisovatel navržena: Jana Rudolecká. 

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

A) změna plánu účetních odpisů na rok 2017 a plán účetních odpisů na rok 2018 (škola) 

B) schválení pracovního místa na OÚ 

C) smlouva o smlouvě budoucí 

D) rozpočtové opatření č. 11  

E) příspěvek na finanční gramotnost žáků 

Usnesení:  

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

E). 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

2. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE 

E.ON Distribuce, a. s. zaslala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene vedení inženýrské sítě č. HO – 

014330046015/001 na pozemku v majetku obce parc. č. 4243 pro přípojku paní Ivany Brodecké za 

jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč. ZO již dříve schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení tohoto 

věcného břemene.  

Usnesení:  

ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene vedení inženýrské sítě č. HO – 014330046015/001 na 

pozemku parc. č. 4243, která bude uzavřena se společností E.ON Distribuce, a. s. pro přípojku paní Ivany 

Brodecké za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč a pověřuje starostu obce jejím podpisem.  

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 



3. DOHODA O PROVOZU ČOV MĚNÍN 

Byl vypracován návrh dohody mezi obcí Měnín a obcí Žatčany o přebírání odpadních vod vyprodukovaných 

obcí Žatčany a úhradě za převzetí a čištění. Obec Měnín ze svých prostředků provedla technologické úpravy 

na ČOV Měnín ve výši 6 mil. Kč. Smlouva nahrazuje smlouvu uzavřenou v roce 2008 a promítají se v ní 

zvýšené náklady na zpracování odpadních vod v ČOV Měnín. Nově navržená kalkulace převzatého odpadu 

činí 20 Kč bez DPH za 1 m3. Kalkulace byla prověřena společností VAS a. s., která konstatovala, že jde o 

reálnou cenu. Věc bude ještě projednána starosty Měnína a Žatčan s ohledem na původní smlouvu, kterou 

bylo dohodnuto, že kapacita stočného Žatčan má činit max. 1000 obyvatel. Nyní je navrženo stočné v max. 

objemu 2500 m3/měsíc, 28 000 m3/rok při splnění stanovené jakosti předávané vody.  

Usnesení:  

ZO bere na vědomí zprávu starosty o návrhu smlouvy o provozu ČOV Měnín a pověřuje starostu dalším 

jednáním se starostou obce Měnín. 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

4. VODNÉ A STOČNÉ NA ROK 2018 

VAS a. s. zaslala návrh na ceny vodného a stočného za rok 2018. Vzhledem k tomu, že k návrhu nebyla 

přiložena kalkulace nákladů a rozbor za letošní rok, žádají zastupitelé o doložení podkladů, z kterých bude 

nárůst cen vyplývat.  

Usnesení:  

ZO bere na vědomí návrh společnosti VAS a. s. na ceny vodného a stočného a pověřují starostu dalším 

jednáním za účelem doložení podkladů odůvodňující cenový návrh.  

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0 

5. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2018. Návrh byl projednán finančním výborem, který 

ho doporučuje ke zveřejnění. 

Usnesení:  

ZO projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2018 a pověřuje starostu jeho vyvěšením. 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

6. NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2019 - 2021  

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2021.  

Usnesení:  

ZO projednalo návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Žatčany na roky 2019 - 2021 a pověřuje starostu 

jeho vyvěšením. 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

7. RŮZNÉ 

A) Změna plánu účetních odpisů na rok 2017 a plán účetních odpisů na rok 2018 

(škola) 
 

Základní škola z důvodu převodu technického zhodnocení budovy do majetku školy v říjnu letošního roku 

předložila změnu plánu účetních odpisů na rok 2017 a plán účetních odpisů na rok 2018. 



Usnesení:  

ZO schvaluje změnu plánu účetních odpisů na rok 2017 a plán účetních odpisů na rok 2018 Základní školy a 

Mateřské školy, Žatčany, příspěvkové organizace.  

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0 

 

B) Schválení pracovního místa na OÚ 
 

Z důvodu dokončení oprav a rozšíření kancelářských prostor budovy obecního úřadu lze již uvažovat o 

zřízení nového pracovního místa na pozici administrativního pracovníka OÚ zpočátku jen na částečný 

pracovní úvazek.  

Usnesení:  

ZO schvaluje zřízení nového pracovního místa na pozici administrativního pracovníka OÚ, a to na částečný 

úvazek.   

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0 

 

C) Smlouva o smlouvě budoucí 
 

Lukáš Jurečka jednal s Biskupstvím brněnským o možnostech snížení poplatku za smlouvu o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě pro vybudování dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 4/31. Biskupství 

brněnské nyní navrhuje jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti ve výši 4000,- Kč. Současně projednali 

možnou směnu pozemků v majetku Biskupství za pozemek ve vlastnictví obce za „Bílým domem“ v majetku 

obce tak, aby došlo ke srovnání hranice pozemku (cesta vedoucí k zahradnictví paní Franklové). Současně 

hlavní ekonom požádal o to, aby při směně pozemků nebyla cena pozemku, který bude zatížen věcným 

břemenem, snížena právě existencí zápisu služebnosti.  

Usnesení:  

ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 4/31 

v kat. území Žatčany LV č. 928 mezi Biskupstvím brněnským a obcí Žatčany.  

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 1 (Ondřej Ryba). 

 

D) Rozpočtové opatření č. 11 
 

Starosta informoval zastupitele o provedení rozpočtového opatření na poskytnutí investiční dotace 

Jihomoravského kraje ve výši 200 000,- Kč na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ Žatčany. 

Usnesení:  

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11.  

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

E) Příspěvek na finanční gramotnost žáků 
 

Starosta obce Újezd u Brna zaslal informativní dopis o možnosti zvýšit finanční gramotnost žáků tím, že by 

žáci 6. – 9. ročníku základní školy v Újezdě u Brna dostali platební kartu s vkladem 1000,- Kč. Tyto peníze 

by pro žáky Žatčan dojíždějící do Újezdu musela uvolnit obec Žatčany. Vybraná banka by pro všechny 

obdarované žáky a jejich rodiče zajistila proškolení. Zastupitelé se shodli na tom, že finanční gramotnost dětí 

lze zvýšit jinými efektivnějšími způsoby, než předáním platební karty s příslušným obnosem. Peníze na 

platební kartě lze naopak utratit mnohem snáz než v hotovosti.  



Usnesení:  

ZO neschvaluje poskytnutí příspěvku žatčanským žákům 6. – 9. ročníku ZŠ Újezd u Brna dle návrhu starosty 

Újezdu u Brna.   

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:40 hodin. Příští zasedání se předpokládá 13. prosince 2017. 

 

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

Ověřovatelé zápisu: David Pavelka  --------------------------------------------  

 Oldřich Tichý  --------------------------------------------  

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


