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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE ŽATČANY 

Pořadové číslo zasedání: 

               11. 

Datum zasedání: 

21. 8. 2019 

Čas zasedání: 

19:09 – 21.25 hod. 

Místo zasedání: 
Obecní úřad 

Stran zápisu: 
1/6 

Přítomni: 

 Dokoupilová Zdenka, Jurečka Lukáš, Klein Vojtěch, Poláček František, Ryba Ondřej, Veronika Kostyálová, 

Tomáš Kalla, Radka Procházková, Jiří Ryba, Jan Binek, Jakub Tuček. 

 

Starosta zahájil jednání v 19:09 a konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů. Jiří Ryba avizoval příchod 

později.  

Hosté: pan XXXXXX ml. a pan XXXXXX starší 

Program jednání: 

 

Program:  

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO 

3. Vyjádření ke stavbě na parcele 3856/8 

4. Žádost o odkoupení pozemků 

5. Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

6. Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2020 

7. Vyřazení majetku  

8. Plnění rozpočtu 

9. Rozpočtové opatření 

10. Různé 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Ověřovatelé navrženi:  Ondřej Ryba 

                                     Jakub Tuček 

Zapisovatel navržen:    Lukáš Jurečka 

V programu jednání se navrhuje v bodu 10. Různé zařadit body  

           A) Prezentace nabídek pojištění a rozhodnutí o výpovědi stávajících pojistných smluv 

B) Žádost o dotaci z rozpočtu obce Žatčany pro rok 2019 

C) Žádost SDH Žatčany o pomoc při dovybavení klubovny na hřišti 

D) Nabídka celoplošné deratizace obce  

 

     Usnesení:  

ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a doplnění programu jednání v bodu 10. Různé o 

body A) až D). 
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Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

2. KONTROLA USNESENÍ PŘEDCHOZÍHO ZASEDÁNÍ ZO 

 

Všechny úkony vyplývající z usnesení červencového zasedání ZO byly splněny. 

 

 

3. VYJÁDŘENÍ KE STAVBĚ NA PARCELE 3856/8 

Zastupitelé měli několik dotazů k parametrům stavby. Předmětem diskuze bylo druhé nadzemní podlaží. 

Pánové XXXXXX otázky zodpověděli. Výška hřebene střechy bude nižší, než je uvedeno v regulativu.  

 

Jiří Ryba přišel v 19:20. 

     Usnesení:  

ZO schvaluje předložený návrh stavby manželů XXXXXXX na parcele 3856/8. 

 

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 1 (Jan Binek). 

 

 

 

4. ŽÁDOST O ODKOUPENÍ POZEMKŮ 

Manželé XXXXXXX požádali o odkoupení pozemků ve vlastnictví obce p.č. 853/6 a 853/7, které se 

nachází pod budovou č.p. 197 v jejich vlastnictví. Tím by chtěli narovnat majetkové vztahy k budově a 

pozemkům. Tyto pozemky přímo funkčně souvisí se stavbou. Zastupitelé souhlasí s narovnáním vztahů 

a pověřují starostu zveřejněním záměru o prodeji pozemků. 

 

     Usnesení: ZO pověřuje starostu zveřejněním záměru prodeje pozemků 853/6 a 853/7 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

5. ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU POZEMKU 

 

Obec Žatčany vlastní v k. ú. Nesvačilka parcelu p. č. 1003 o výměře 2 769 m2. Starosta zaslal uživatelům 

dopis o ukončení užívání a oznámil uživateli, že bude vyvěšen záměr o nájmu a pachtovní smlouva bude 

uzavřena s novým nájemcem. Dále požaduje uhrazení nájmu za poslední tři roky dle zákona. Zastupitelé 

berou informaci na vědomí a pověřují starostu zveřejněním záměru. 
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     Usnesení: ZO pověřuje starostu zveřejněním záměru pronájmu pozemku 1003 v k. ú. 

Nesvačilka. 

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

6. PŘÍSPĚVEK NA FINANCOVÁNÍ SYSTÉMU IDS JMK NA ROK 2020 

Zastupitelstvo JMK schválilo na svém zasedání 17. 9. 2015 výši finančního příspěvku do Fondu IDS 

platnou i pro rok 2020 v částce 50,- Kč na jednoho obyvatele. Příspěvek ze strany obce Žatčany činí 

44 900,- Kč. Tato výše příspěvku bude zapracována do rozpočtu obce na rok 2020.  

 

Usnesení:  

ZO schvaluje příspěvek do Fondu IDS na rok 2020 ve výši 44 900,- Kč. 

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

7. VYŘAZENÍ MAJETKU 

JSDH Žatčany měla ve svém majetku radiostanici Motorola GM 300 VHF. Při opravě bylo zjištěno, že 

radiostanice má vadnou základovou desku a je neopravitelná. Z toho důvodu je navržena na vyřazení 

z  majetku. 

 

Usnesení:  

ZO schvaluje vyřazení radiostanice Motorola GM 300 VHF, výr. číslo 159TVL8011 z majetku 

obce. 

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

8. PLNĚNÍ ROZPOČTU 

Zastupitelé byli seznámeni s plněním rozpočtu ke dni 30. 6. 2019.  

 

Usnesení:  

ZO bere na vědomí plnění rozpočtu ke dni 30. 6. 2019. 

 

 

 



4 
 

9. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 

Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7, které provedl v rámci svých pravomocí. 

Jedná se o navýšení příjmů o částku 40 000 Kč o dotaci z Jihomoravského kraje pro jednotku SDH. O 

tuto částku byly navýšeny výdaje u hasičů. 

 

Usnesení:  

ZO bere na vědomí RO č. 7 

 

 

10. RŮZNÉ 

A)  PREZENTACE NABÍDEK POJIŠTĚNÍ A ROZHODNUTÍ O 

VÝPOVĚDI STÁVAJÍCÍCH POJISTNÝCH SMLUV 

Jakub Tuček předložil přehled nabídek pojištění zpracovaný společností EUROVALLEY, který 

zahrnoval nabídky pojišťoven Allianz, Hasičské vzájemné, PVZP, ČP, ČSOB, Generali a Direct. 

Současná pojišťovna Kooperativa nabídku nepředložila. Stejně tak Slavia a ČPP nabídku nepředložily. 

Byly vysvětleny některé detaily, zejména parametry úrazového pojištění. Podle předložených nabídek 

byla nejvýhodnější nabídka od pojišťovny Allianz. 

  

     Usnesení:  

ZO pověřuje starostu vypovědět pojistné smlouvy,  které budou nahrazeny novými smlouvami dle 

předložené nabídky. 

 

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 1 (Jakub Tuček). 

 

 

ZO vybírá pojišťovnu Allianz a pověřuje starostu jednáním o pojistné smlouvě. 

 

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 1 (Jakub Tuček). 

 

ZO vybírá dle předloženého návrhu pojišťovnu PVZP pro úrazové pojištění dětí v MŠ a pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy. 

 

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 1 (Jakub Tuček).  

 

 

 

B) ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU OBCE ŽATČANY PRO ROK 

2019 

 
Farní úřad Žatčany požádal o dotaci na opravu věžních hodin na kostele Nejsvětější Trojice. Tyto opravy 

v minulosti financovala obec ze svého rozpočtu. Změnou rozpočtových pravidel tato možnost zanikla. 
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Proto se farní úřad obrátil na zastupitele s žádostí o dotaci. Při rekonstrukci byl opraven ciferník, 

hodinové ručičky a čísla ciferníku. Bylo využito postavené lešení kolem věže kostela. Na opravě se 

sponzorsky podílela firma BEMETA. Cena opravy je 37 000 Kč. Starosta dále předložil zastupitelům 

návrh RO č. 8. Výdaje na dotaci pro Římskokatolickou farnost budou hrazeny z obecné rezervy 

rozpočtu. 

     Usnesení:  

ZO schvaluje pro Římskokatolickou farnost Žatčany neinvestiční dotaci ve výši 37 000 Kč na 

opravu věžních hodin. 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

     Usnesení:  

ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Římskokatolickou farností o poskytnutí neinvestiční 

dotace ve výši 37 000 Kč. 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

           

    Usnesení:  

ZO schvaluje RO č. 8.  

 

     Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

C) ŽÁDOST SDH ŽATČANY O POMOC PŘI DOVYBAVENÍ 

KLUBOVNY NA HŘIŠTI 

SDH Žatčany požádal obec o pomoc při dovybavení klubovny na hřišti o stoly a židle. Klubovna byla 

dlouhodobě nevyužívaná a SDH provedla během prázdnin vyklizení a opravu celé stavby. Proto žádá 

obec o výpomoc pro ukončení akce tak, aby klubovna mohla být využívaná nejen pro schůze, ale i pro 

kulturní a společenské akce. Zastupitelé v diskuzi uvítali snahu o zvelebení prostor klubovny na hřišti.  

     Usnesení:  

ZO bere žádost na vědomí. Žádá o předložení specifikace vybavení a kalkulaci nákladů. 

 

D) NABÍDKA CELOPLOŠNÉ DERATIZACE OBCE  

 

Firma Deratizace4D nabídla obci celoplošnou deratizaci. Jedná se o analýzu výskytu stop po hlodavcích 

v kanalizační síti. Dále v případě výskytu hlodavců budou položeny deratizační nástrahy a navrženo 

další opatření. 

 

Usnesení:  
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ZO schvaluje z předložené nabídky firmy Deratizace4D, s.r.o. variantu č. 2 a pověřuje starostu k 

uzavření smlouvy. 

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:25 hodin. Příští zasedání zastupitelstva se předpokládá 18. září 

2019. 

 

 

 

 

Zapisovatel:      Lukáš Jurečka                          ______________________________ 

  Ověřovatelé: Ondřej Ryba ______________________________ 

  Jakub Tuček                                           ______________________________                         

Starosta:           František Poláček ______________________________ 


