
 
 

Zápis 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žatčany, 

konaného dne 10.11. 2010, od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. 
 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Žatčany bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním 
starostou obce Jaroslavem Osičkou (dále jako „předsedající“).  
 
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno 
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 
 
Předsedající konstatoval, že mandáty byly ověřeny dle zápisu okrskové volební 
komise. 

 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu 
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb 
nebo hlasování (lhůta uplynula dne 29.11.2010, žádný návrh nebyl podán). Informace 
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Žatčany 
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 2.11.2010 do 
10.11.2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 
1) konstatoval, že přítomno je 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 všech 
členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o 
obcích). 
  
Složení slibu členy zastupitelstva 

 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné 
členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za 
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 

 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona 
o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji 
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a 
zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení 
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)  

 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

  
 Zastupitelstvo bere na vědomí složení slibu a ověření mandátů. 
 
 



Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ondřeje Rybu a Soňu Lejskovou a 
zapisovatelem Janu Jašovou.   

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Žatčany schvaluje ověřovateli zápisu MVDr. Ondřeje Rybu 
a Soňu Lejskovou a zapisovatelem Janu Jašovou. 
Výsledek hlasování:   pro 11  proti 0  zdrželi se  0 

 
 

Schválení programu: 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu 
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  

 
Usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 
 
Projednání a schválení návrhu jednacího řádu  
Projednání a schválení návrhu volebního řádu 
Volba členů volební komise 
Schválení počtu členů kontrolního výboru 
Schválení počtu členů finančního výboru 
Určení funkcí, ve kterých budou členové ZO dlouhodobě uvolněni 
Volba starosty  
Volba místostarosty 
Volba předsedy kontrolního výboru 
Volba předsedy finančního výboru 
Volba členů kontrolního výboru 
Volba členů finančního výboru 
Kontrola úkol ů z minulého zasedání ZO 

 
Výsledek hlasování:   pro 11  proti 0 zdrželi se 0 

 
Projednání a schválení návrhu jednacího řádu 
Jednací řád upravuje přípravu, svolávání a průběh jednání zastupitelstva. Jednací řádu 
je přílohou zápisu. 
 
Usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje předložený jednací řád zastupitelstva obce. 
Výsledek hlasování:   pro 11  proti 0  zdrželi se  0 
 
Projednání a schválení návrhu volebního řádu 
Předsedající přečetl návrh volebního řádu a zároveň navrhl, aby byla provedena 
veřejná volba starosty a místostarosty.  

  
Usnesení: 

 Zastupitelstvo schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty 
Výsledek hlasování:   pro 7  proti 0  zdrželi se  4 



 
Po obsáhlé diskuzi o obsahu volebního řádu  se zastupitelé rozhodli zrušit veřejnou 
volbu starosty a místostarosty a navrhli volbu tajnou dle předloženého volebního řádu.  
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo ruší veřejnou volbu starosty a místostarosty. 
Výsledek hlasování:   pro 11  proti 0  zdrželi se  0 
Zastupitelstvo schvaluje volební řád, tajnou volbu starosty a místostarosty. 
Výsledek hlasování:   pro 11  proti 0  zdrželi se  0 

 
Volba členů volební komise  
Předsedající navrhl členům zastupitelstva, aby každá z volebních stran navrhla 
jednoho kandidáta jako člena volební komise, navrženi jsou Zdeněk Sýkora, Soňa 
Lejsková, Vojtěch Lízal. 

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce volí jako členy volební komise pro volbu starosty, 
místostarosty,  předsedů a členů výborů Zdeňka Sýkoru, Soňu Lejskovou a 
Vojt ěch Lízala. 
Výsledek hlasování:   pro 10  proti 0  zdrželi se  1 
 
 
Stanovení počtu členů kontrolního výboru 
Podle § 118 odst. 2  a § 119 odst. 1  zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) je kontrolní výbor nejméně tříčlenný a 
musí mít lichý počet členů. Dle § 84 odst. 2 písmeno l) a m) zákona o obcích je 
zastupitelstvu vyhrazeno volba a odvolání předsedy a členů kontrolního výboru. 

 Předsedající navrhl tříčlenný výbor. 
 

Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje, že pro volební období 2010 až 2014 bude mít 
kontrolní výbor p ředsedu a dva členy. 
Výsledek hlasování:   pro 11  proti 0  zdrželi se  0 

 
Stanovení počtu členů finančního výboru  
Podle § 118 odst. 2  a § 119 odst. 1 zákona o obcích je finanční výbor nejméně 
tříčlenný a musí mít lichý počet členů. Dle § 84 odst. 2 písmeno l) a m) zákona o 
obcích je zastupitelstvu vyhrazeno volba a odvolání předsedy a členů finančního 
výboru. 

 Předsedající navrhl tříčlenný výbor. 
 

Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje, že pro volební období 2010 až 2014 bude mít 
finanční výbor předsedu a dva členy. 
Výsledek hlasování:   pro 11  proti 0  zdrželi se  0 
 

 
Určení počtu a funkcí, ve kterých budou členové ZO dlouhodobě uvolněni  
Dle § 84 odst. 2 písmeno n) zákona o obcích je zastupitelstvu vyhrazeno stanovit počet 
dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva a dle § 84 odst. 2 písmeno m) zákona o 



obcích určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce dlouhodobě 
uvolněni. 

 Předsedající navrhl, aby funkce starosty byla dlouhodobě uvolněna.   
 

Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje, že starosta  obce bude  dlouhodobě uvolněn pro 
výkon této  funkce. 
Výsledek hlasování:   pro 11  proti 0  zdrželi se  0 
 
 
Volba starosty 
Předsedající Jaroslav Osička  prohlásil, že si váží vysokého počtu hlasů a tím se cítí 
zavázán vůči svým voličům pokračovat ve funkci starosty.  Na jeho podporu vystoupil 
Vojtěch Lízal a Edita Bílá.  
Jako další kandidát na starostu vystoupil Ing. František Poláček a prohlásil, že volba 
starosty probíhá nepřímou volbou. Zastupitelé volí ze svého středu starostu a záleží na 
jejich rozhodnutí. Reagoval také na předešlá vystoupení. 
 
Průběh tajné volby: Jaroslav Osička  5 hlasů 
   Ing. František Poláček 6 hlasů 
 

 Ing. František Poláček funkci starosty přijal. 
 

Usnesení: 
Zastupitelstvo obce volí starostou obce Žatčany  Ing. Františka Poláčka, nar. 
7.11.1957. 
 
Po zvolení starostou převzal Ing. František Poláček vedení zasedání (dále veden jako 
„starosta“). 

 
Volba místostarosty 
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. 
Jaroslav Osička navrhl zvolit do funkce místostarosty Oldřicha Tichého a zároveň 
odmítl případný návrh na svoji kandidaturu.  
 
Průběh tajné volby: Oldřich Tichý   10 hlasů 
   Mgr. Jana Rudolecká  1  hlas 
 

 Oldřich Tichý funkci místostarosty přijal. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce volí místostarostou obce Žatčany Oldřicha Tichého, nar. 
17.1.1945.   
 
Volba předsedy kontrolního výboru 
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního 
výboru. Edita Bílá navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Mgr. Janu 
Rudoleckou.  
 
 



Usnesení: 
Zastupitelstvo obce  volí předsedkyní kontrolního výboru Mgr. Janu Rudoleckou. 
Výsledek hlasování:   pro 10  proti  0  zdrželi se 1 

 
 

Volba předsedy finančního výboru 
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 
výboru. Jaroslav Osička navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Editu 
Bílou , Mgr. Eva Stiborová navrhla Ing. Lukáše Jurečku.  

 
Usnesení:   
Zastupitelstvo obce  volí předsedkyní finančního výboru Editu Bílou. 
Výsledek hlasování:   Edita Bílá   pro 7  proti  0  zdrželi se 4  
Výsledek hlasování:   Ing. Lukáš Jurečka pro 4  proti  0  zdrželi se 7 

 
 

Volba členů kontrolního výboru   
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. 
MVDr. Ondřej Ryba navrhl Soňu Lejskovou a Ing. Lukáš Jurečka navrhl Jaroslava 
Osičku, ten kandidaturu nepřijal.  Následně Mgr.Eva Stiborová navrhla Ing. Jana 
Binka.  

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce volí  členy kontrolního výboru Soňu Lejskovou a Ing. Jana 
Binka. 
Výsledek hlasování:   pro 11  proti  0  zdrželi se 0 
 

 
Volba členů finančního výboru 
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. 
Edita Bílá navrhla Ing. Lukáše Jurečku a Ing. Lukáš Jurečka navrhl Ing. Antonína 
Sedláčka.  

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce volí jako členy kontrolního výboru Ing. Lukáše Jurečku a   
Ing. Antonína Sedláčka. 
Výsledek hlasování:   pro 11  proti  0  zdrželi se 0 
 
 
 
Doplnění programu 
S ohledem na změnu v zastupitelstvu navrhl Jaroslav Osička doplnit program o 
jmenování zástupců z řad ZO do Školské rady. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnit program o jmenování zástupců z řad 
zastupitelstva obce do Školské rady ZŠ a MŠ Žatčany. 
Výsledek hlasování:   pro 11  proti  0  zdrželi se 0 
 

 



Jmenování členů do Školské rady za zřizovatele 
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a sám navrhl Mgr. Evu 
Stiborovou, MVDr. Ondřej Ryba navrhl Soňu Lejskovou.  

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje do Školské rady ZŠ a MŠ Žatčany  za zřizovatele 
Mgr. Evu Stiborovou a Soňu Lejskovou. 
Výsledek hlasování:   pro 10  proti  0  zdrželi se 1 

 
  
 Kontrola z minulého zasedání ZO 

Jaroslav Osička informoval o zahájené opravě topení v budově č.p.93.  Byly osloveny 
dvě topenářské firmy – Marek Blažek, Újezd u Brna a Jaroslav Kalvoda, Žatčany. 
Práce provede firma Jaroslava Kalvody, která podala nižší cenovou nabídku.  

  
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu z minulého zasedání. 
  

Zastupitelstvo obce ukládá, aby zápis z ustavujícího zasedání, nebo výpis 
usnesení z ustavujícího zasedání byl vyhotoven ve 30 stejnopisech, z nichž každý 
má platnost originálu. 

 
 
 Starosta navrhl příští zasedání na 24.11.2010. 
 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 21:15 hod. 
 
 
 
 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 
 
Zapisovatel: 
 
Ověřovatelé:             .............................................. dne ........................................... 
 

          .............................................. dne ........................................... 
 
Starosta:                    .............................................. dne ........................................... 
 
 



 
Výpis usnesení 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žatčany 
dne 10.11.2010 

 
 
 

• Zastupitelstvo obce Žatčany schvaluje ověřovateli zápisu MVDr. Ondřeje Rybu 
a Soňu Lejskovou a zapisovatelem Janu Jašovou. 

 
• Zastupitelstvo obce schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

 
• Zastupitelstvo schvaluje předložený jednací řád zastupitelstva obce. 

 
• Zastupitelstvo schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty 

 
• Zastupitelstvo ruší veřejnou volbu starosty a místostarosty. 

 
• Zastupitelstvo schvaluje volební řád, tajnou volbu starosty a místostarosty. 

 
• Zastupitelstvo obce volí jako členy volební komise pro volbu starosty, místostarosty, 

předsedů  a členů výborů Zdeňka Sýkoru, Soňu Lejskovou a Vojtěch Lízala. 
 

• Zastupitelstvo obce schvaluje, že pro volební období 2010 až 2014 bude mít kontrolní 
výbor předsedu a dva členy. 

 
• Zastupitelstvo obce schvaluje, že pro volební období 2010 až 2014 bude mít finanční 

výbor předsedu a dva členy. 
 

• Zastupitelstvo obce schvaluje, že starosta  obce bude  dlouhodobě uvolněn pro výkon 
této  funkce. 

 
• Zastupitelstvo obce volí starostou obce Žatčany  Ing. Františka Poláčka, nar. 

7.11.1957. 
 

• Zastupitelstvo obce volí místostarostou obce Žatčany Oldřicha Tichého, nar. 
17.1.1945.   

 
• Zastupitelstvo obce  volí předsedkyní kontrolního výboru Mgr. Janu Rudoleckou. 

 
• Zastupitelstvo obce  volí předsedkyní finančního výboru Editu Bílou. 

 
• Zastupitelstvo obce volí  členy kontrolního výboru Soňu Lejskovou a Ing. Jana Binka. 

 
• Zastupitelstvo obce volí jako členy kontrolního výboru Ing. Lukáše Jurečku a   

Ing. Antonína Sedláčka. 
 



• Zastupitelstvo obce schvaluje doplnit program o jmenování zástupců z řad 
zastupitelstva obce do Školské rady ZŠ a MŠ Žatčany. 

 
• Zastupitelstvo obce schvaluje do Školské rady ZŠ a MŠ Žatčany  za zřizovatele Mgr. 

Evu Stiborovou a Soňu Lejskovou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:             .............................................. dne ........................................... 
 

          .............................................. dne ........................................... 
 
 
Starosta:                    .............................................. dne ........................................... 
 
 
 


