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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ŽATČANY  

Pořadové číslozasedání: 

39. 
Datum zasedání: 

13. 12. 2017 
Čas zasedání: 

19:00 – 22:30 hod. 
Místo zasedání: 

Obecní úřad 
Stran zápisu: 

1/8 
Přítomni: 

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

 

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

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Rozpočet na rok 2018 
3. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021 
4. Pravomoc starosty k provádění rozpočtových opatření 
5. Příspěvek na pojištění pro DSO Cezava 
6. Rozpočtové opatření 
7. Odměňování členů zastupitelstva obce – nová právní úprava 
8. Inventarizace za rok 2017 
9. Dodatek č. 14 ke smlouvě s Vodárenskou a.s.  
10. Vodné a stočné na rok 2018 
11. Suez a.s. – úprava cen za poskytování služeb 
12. Žádost o finanční příspěvek – Domov pro seniory Sokolnice 
13. Požární ochrana – kontrola 
14. Obecní knihovna  
15. Obecní kronika za rok 2016 
16. Zrušení veřejné telefonní stanice 
17. Žádost o pronájem fotbalového hřiště – Kníračkáři, z.s.  
18. Kabelová televize 
19. Různé 

1. ZAHÁJENÍ 
Ověřovatelé navrženi: Edita Bílá, Jan Binek. 

Zapisovatel navržena: Jana Rudolecká. 

V programu jednání se navrhuje v bodu 19. Různé rozšířit o bod A) až I): 
A) Volební řád školské rady 
B) Zeleň na návsi 
C) Personální záležitosti 
D) Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi dvěma vlastníky provozně souvisejících 

kanalizací 
E) Návrh na odpis majetku ZŠ a MŠ K 31. 12. 2017 
F) Cenová nabídka na kompletní administraci projektu „Obnova místní komunikace v obci Žatčany“ 
G) Cenová nabídka na výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace projektu „Přístavba 

mateřské školy v obci Žatčany“ 
H) Poděkování obci Žatčany za podporu Linky bezpečí, z. s. 
I) Kulturní kalendář 
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Usnesení:  
ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a doplnění programu jednání v bodu 19. Různé o body A) až 
I). 

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

2. ROZPOČET NA ROK 2018 
Návrh rozpočtu obce byl řádně vyvěšen na úřední desce od 24. 11. 2017. Občané se k němu mohli písemně 
vyjádřit do 13. prosince 2017 nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Nikdo z občanů neměl žádnou 
připomínku.  

Příjmy rozpočtu jsou ve výši 11 954 600 Kč, výdaje jsou ve výši 19 988 000 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
bude ve financování kryt z rezervy minulých let ve výši 8 033 400 Kč (pol. 8115).  

Příspěvek Základní škole a Mateřské škole Žatčany je stanoven ve výši 1 252 000 Kč, z toho odpisy činí 
121 836 Kč.  Bude se tvořit rezerva na financování vodovodu a kanalizace ve výši 440 000 Kč. 

Dle rozpočtové skladby je závazným ukazatelem příjmů seskupení položek (druhové třídění) a závazným 
ukazatelem výdajů jsou oddíly (odvětvové třídění).   

Usnesení:  
ZO schvaluje rozpočet obce Žatčany na rok 2018. 

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

3. STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPO ČTU NA ROKY 2019 – 2021 
Starosta předložil zastupitelům na základě plánu rozvoje obce střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 
2019–2021. Návrh byl zveřejněn na úřední desce od 24. 11. 2017, nebyla k němu vznesena žádná 
připomínka. Ve výhledu je zapracován stav finančních rezerv z minulých let, ukládání rezervy na obnovu 
kanalizace a vodovodu. Obec nemá žádné půjčky, návratnou finanční výpomoc splatí do konce roku 2017. 

Usnesení:  
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Žatčany na roky 2019 – 2021. 

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

4. PRAVOMOC STAROSTY K PROVÁDĚNÍ ROZPOČTOVÝCH 
OPATŘENÍ 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce: 

1. schvalovat rozpočtová opatření na účelově přidělené prostředky z jiných rozpočtů bez omezení výše a 
upravovat tím závazný ukazatel příjmů, výdajů a financování; 

2. schvalovat rozpočtová opatření na navýšení závazných ukazatelů výdajů ve výši maximálně 100 tis. 
Kč na jeden závazný ukazatel, v měsíci prosinci bez omezení výše; 

3. schvalovat rozpočtová opatření na navýšení závazných ukazatelů příjmů bez omezení výše a 
upravovat tím obecnou rezervu výdajů a financování.  

4. Schválené rozpočtové opatření předloží starosta na nejbližším zasedání zastupitelstvu na vědomí. 

5. Uvedená pověření byla konzultována s auditem. 
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Usnesení:  
ZO schvaluje pravomoc starosty k provádění rozpočtových opatření. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0 

5. PŘÍSPĚVEK NA POJIŠTĚNÍ DSO CEZAVA 
DSO REGION CEZAVA zaslal vzájemné odsouhlasení neinvestičního příspěvku na pojištění na základě 
Dodatku č. 10 a 11 k pojistné smlouvě č. 7720294149 ve výši 6 600 Kč.  

Usnesení:  
ZO schvaluje neinvestiční příspěvek DSO REGIONU CEZAVA na úhradu pojištění ve výši 6.600 Kč. 

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

6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ  
Rozpočtové opatření číslo 12: 

Starosta informoval zastupitele o provedení Rozpočtového opatření číslo 12 ve výši 15 900 Kč na 
neinvestiční dotaci pro jednotku SDH  z MV Generálního ředitelství HZS. 

 

Rozpočtové opatření číslo 13: 

Navyšují se příjmy u závazných ukazatelů o 795 000 Kč, o tuto částku se upraví financování POL 8115. 
Sníží se tím čerpání finančních prostředků z minulých let. 

 

Příjmy   UR Navýšení 
    Kč Kč 
Daně z příjmů 11** 3 863 500 561 000 
DPH 12** 4 050 000 43 000 
Daně a poplatky 13** 458 000 59 000 
Majetkové daně 15** 1 000 000 7 000 
Příjmy z vlastní činnosti 21** 430 000 50 000 
Ostatní nedaňové příjmy 23** 40 000 75 000 
Celkem navýšení     795 000 

 

Navýšení výdajů o příspěvek na pojištění pro DSO Cezava ve výši 6 600 Kč bude pokryto z obecné rezervy 
(64**). 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 12. 

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

 

Usnesení:  
ZO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 13. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 
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7. ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE – NOVÁ 
PRÁVNÍ ÚPRAVA 
Starosta informoval zastupitele o nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstva. Starosta navrhuje 
ponechat současný způsob a výši odměn zastupitelům schválených na ustavujícím zasedání dne 3. 11. 2014 a 
na 32. zasedání ZO dne 10. 5. 2017.  

Člen zastupitelstva Oldřich Tichý vykonává v současné době v souběhu se svým členstvím pracovní činnost 
pro obec na základě dohody o pracovní činnosti z roku 2008. 

Usnesení:  
ZO schvaluje dosavadní způsob odměňování zastupitelů.  

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

 

Usnesení:  
ZO souhlasí s uzavřenou dohodou o pracovní činnosti člena zastupitelstva Oldřicha Tichého s obcí Žatčany. 

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

8. INVENTARIZACE ZA ROK 2017 
Starosta předložil zastupitelům plán inventur na rok 2017 a jmenování členů ústřední inventarizační komise a 
členů inventarizačních komisí pro obecní úřad, hasiče, ZŠ a MŠ Žatčany.   

Usnesení:  
ZO schvaluje plán inventur na rok 2017.  

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

9. DODATEK Č. 14 KE SMLOUVĚ S VODÁRENSKOU A. S. 
Vodárenská a.s. vede pro obec majetkovou a provozní evidenci vybraných údajů pro vodoprávní úřad.  

Usnesení:  
ZO schvaluje dodatek č. 14 ke Smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence a 
jejím předávání. 

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

10. VODNÉ A STOČNÉ NA ROK 2018 
Zastupitelé byli na minulém zastupitelstvu seznámeni s návrhem vodného a stočného na rok 2018. Pověřili 
starostu doplnit některé podklady pro výpočet stočného s ČOV Měnín. Na základě dalších poskytnutých 
podkladů starosta navrhuje schválení ceny vodného a stočného na rok 2018. 

Usnesení:  
ZO schvaluje vodné ve výši 37,38 Kč/m3 s DPH a stočné ve výši 50,26 Kč/m3 s DPH na rok 2018. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 
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11. SUEZ A. S. - ÚPRAVA CEN ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
Firma SUEZ a.s. informovala o navýšení ceny za poskytované služby na rok 2018 ve výši 5 %. Toto opatření 
zdůvodňuje nárůstem ceny vstupů (např. pohonné hmoty, mzdy).  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí informaci firmy SUEZ a.s. o navýšení ceny služeb o 5 %. 

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

12. ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK – DOMOV PRO SENIORY 
SOKOLNICE 
Ředitel Domova pro seniory v Sokolnicích požádal obec o finanční příspěvek určený pro zlepšení kvality 
života klientů.  

Usnesení:  
ZO schvaluje poskytnout jednorázový neúčelový finanční dar Domovu pro seniory v Sokolnicích ve výši 
10.000,- Kč.  Na tento dar bude uzavřena darovací smlouva. 

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

13. POŽÁRNÍ OCHRANA – KONTROLA  
HZS JMK provedl tematickou kontrolu dodržování povinností ze zákona o požární ochraně v požární 
zbrojnici Žatčany. Kontrola byla provedena dne 16. 11. 2017 bez zjevných nedostatků. 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí informaci starosty obce o průběhu metodické kontroly požární zbrojnice Jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů obce Žatčany. 

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

14. OBECNÍ KNIHOVNA 
Starosta informoval zastupitele o metodické návštěvě a revizi knihovny v Žatčanech dne 15. a 16. listopadu 
2017. Zpráva z kontroly obsahuje doporučení plnění standard veřejných knihoven. 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí informaci starosty o metodické návštěvě knihovny v Žatčanech. 

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

15. OBECNÍ KRONIKA ZA ROK 2016 
Zastupitelům byla předložena k nahlédnutí kronika obce za rok 2016, zastupitelé připomínkovali některá 
drobná upřesnění zápisu.  

Usnesení:  
ZO schvaluje kroniku obce za rok 2016 a přiznává odměnu kronikářce. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 
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16. ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ TELEFONNÍ STANICE 
Zastupitelé byli informováni o záměru společnosti O2 Czech Republic a.s. zrušit telefonní automat 
v Žatčanech. Tento automat dlouhodobě vykazuje minimální provoz a jeho další provozování není 
ekonomicky opodstatněné. V případě zájmu o udržení VTA v obci požaduje provozovatel spolufinancování 
obce ve výši 1000 Kč/měsíc.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí záměr společnosti O2 Czech Republic a.s. zrušit telefonní automat.  

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

17. ŽÁDOST O PRONÁJEM FOTBALOVÉHO H ŘIŠTĚ – 
KNÍRA ČKÁŘI, Z. S. 
Předsedkyně spolku Kníračkáři, z. s. Mgr. Jana Krouman požádala obec o možnost pravidelného trénování 
kníračů na fotbalovém hřišti v Žatčanech. 

Usnesení:  
ZO projednalo žádost spolku Kníračkáři, z. s. a neschvaluje pronájem fotbalového hřiště za účelem trénování 
psů. Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství je 
v článku 3, bod 3) vyhlášky zakázáno vodit psa na veřejně přístupné sportoviště.  

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

18. KABELOVÁ TELEVIZE 
Předseda Rozvojového výboru ZO Jan Binek seznámil zastupitele s podklady pro vyhlášení výběrového 
řízení na prodej kabelové sítě, která je v majetku obce. Byla nadefinována kritéria pro výběr nejvhodnějšího 
kupujícího. Současně si obec vymínila podmínky týkající se doby a kvality dalšího provozu, možnosti 
provozu obecního infokanálu a souvisejících právních ujednání. 

Usnesení:  
ZO projednalo dokumentaci pro vyhlášení výběrového řízení na prodej kabelové sítě a schvaluje jeho 
vyhlášení.  

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

19. RŮZNÉ 
A) VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY 
Předsedkyně školské rady Jana Rudolecká předložila zastupitelům nově zpracovaný volební řád školské 
rady. 

Usnesení:  
ZO schvaluje Volební řád školské rady. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0 
 

B) ZELEŇ NA NÁVSI 
Předseda Výboru životního prostředí ZO Ondřej Ryba informoval zastupitele o řešení podnětu ke skácení 
smrků na návsi. Po provedené analýze došlo zastupitelstvo k závěru, že bude nutné odstranit nemocné a 
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suché stromy. Stromy budou odstraněny za pokácené dřevo, obec odstraní větve a pařezy z těchto stromů. 
Zastupitelstvo rozhodlo pozvat zahradního architekta k posouzení stavu ozelenění návsi a návrhu následných 
úprav.  

Usnesení:  
ZO schvaluje řešení úpravy zeleně na návsi. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0 
 

C) PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 
Starosta informoval o záměru obsadit druhé administrativní místo na OÚ na částečný úvazek. V současné 
době je nutné provést rozčlenění a zpracování agend tak, aby mohl být přijat stálý pracovník. Starosta 
navrhuje přijmout na dobu určitou pracovníka s praxí ve veřejné správě, který pomůže při členění agend a 
souběžně může vykonávat činnosti na obecním úřadě na základě odborné kvalifikace. Počítá se s nástupem 
od února 2018. 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí informaci starosty o návrhu na řešení personální situace na OÚ. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0 
 

D) DOHODA O ÚPRAVĚ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI 
DVĚMA VLASTNÍKY PROVOZN Ě SOUVISEJÍCÍCH KANALIZACÍ. 
Na základě pověření z minulého zasedání ZO starosta projednal se starostou Měnína některé body návrhu 
dohody. V dohodě byly upraveny podmínky odběru splaškových vod do ČOV Měnín a zkontrolovány 
kalkulace provozu a z toho vyplývajících poplatků za zpracování odpadních vod ze Žatčan. Dále bylo 
upraveno nasmlouvané množství odpadních vod ze Žatčan do ČOV Měnín. Uzavřením této dohody se ruší 
dohoda z roku 2008. 

Usnesení:  
ZO schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi dvěma vlastníky provozně souvisejících 
kanalizací, tj. obcí Žatčany a obcí Měnín, a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0 
 

E) NÁVRH NA ODPIS MAJETKU ZŠ A MŠ K 31. 12. 2017 
Ředitelka ZŠ a MŠ Žatčany předložila návrh na vyřazení majetku k 31. 12. 2017 ve výši 50 397,94 Kč. Jedná 
se o nefunkční nebo poškozený majetek v základní škole, mateřské škole a školní kuchyni. 

Usnesení:  
ZO schvaluje návrh odpisu majetku ke dni 31. 12. 2017 ve výši 50 397,94 Kč dle předloženého seznamu. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0 
 

F) CENOVÁ NABÍDKA NA KOMPLETNÍ ADMINISTRACI PROJEKT U 
„OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI ŽAT ČANY“ 
Obec plánuje obnovu místní komunikace na „Ovčírnách“. Starosta poptal cenovou nabídku na administraci 
projektu (podání žádosti o dotaci) u firmy CYRRUS ADVISORY, a. s. společně s firmou KGC GROUP 
s.r.o. Nabídka na akci ve výši cca 2 miliony korun obsahuje: 1. Fixní poplatek na zpracování žádosti: 20 000 
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Kč, 2. Provize z přiznané dotace 70 000 Kč, 3. Administrace výběrového řízení: 40 000 Kč, 4. Administrace 
spojená s realizací projektu 30 000 Kč. Žádost o dotaci je třeba podat do 15. 1. 2018. 

Usnesení:  
ZO schvaluje cenovou nabídku společnosti CYRRUS ADVISORY, a. s.  na administraci projektu na obnovu 
místní komunikace v části obce Ovčírny a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 1 (Antonín Sedláček) 
 

G) CENOVÁ NABÍDKA NA VÝB ĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZPRACOVATELE 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PROJEKTU „P ŘÍSTAVBA MATE ŘSKÉ 
ŠKOLY V OBCI ŽAT ČANY“ 
Obec plánuje přístavbu mateřské školy (v areálu ZŠ). Pro tuto akci byla vypracována studie. Pro podání 
žádosti na dotaci je třeba zpracovat projektovou dokumentaci. Starosta poptal cenovou nabídku na výběrové 
řízení na zpracovatele projektové dokumentace u firmy CYRRUS ADVISORY, a. s.  společně s firmou 
KGC GROUP s.r.o. Nabídka na výběrové řízení na služby zpracovatele projektové dokumentace činí 30 000 
Kč. 

Usnesení:  
ZO schvaluje nabídku firmy CYRRUS ADVISORY, a. s.  na výběrové řízení na zpracovatele projektové 
dokumentace a pověřují starostu obce podpisem smlouvy. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0 
 

H) PODĚKOVÁNÍ OBCI ŽAT ČANY ZA PODPORU LINKY BEZPE ČÍ, z. s. 
Linka bezpečí poděkovala obci za příspěvek na provoz ve výši 5000,- Kč. I díky němu se podařilo zachovat 
provoz linky, která slouží dětem a mladým lidem v krizových situacích.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí poděkování Linky bezpečí, z. s.  

Hlasování: 
Pro 10, proti 0, zdržel se 0 
 

I) KULTURNÍ KALENDÁ Ř 
Sociální a kulturní výbor ZO Žatčany se sešel za účelem sestavení Kulturního kalendáře na rok 2018. 
Zastupitelé byli seznámení s termíny jednotlivých akcí.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí sestavení Kulturního kalendáře na rok 2018.  

Hlasování: 
Pro 10, proti 0, zdržel se 0 
 

Starosta obce ukončil zasedání ve 22:30 hodin. Příští zasedání se předpokládá 9. ledna 2018. 

 

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

Ověřovatelé: Edita Bílá  --------------------------------------------  

 Ing. Jan Binek Ph.D.  --------------------------------------------  

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


