
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ŽATČANY  

Pořadové číslo zasedání: 

46. 
Datum zasedání: 

10. 9. 2014 
Čas zasedání: 

19:15 – 21:15 hod. 
Místo zasedání: 

Obecní úřad 
Stran zápisu: 

1/4 
Přítomni: 

František Poláček, Oldřich Tichý, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Jana Rudolecká, Eva Stiborová, Zdeněk 
Sýkora, Dagmar Škrháková, 
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Starosta zahájil jednání v 19:15 hodin a konstatoval, že je přítomno 9 zastupitelů. Ondřej Ryba - omluven. 
Lukáš Jurečka se dostavil v 19. 30 hod. 

PROGRAM JEDNÁNÍ:  

1. ZAHÁJENÍ  

2. ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU ZO  

3. ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU ZO  

4. SCHVÁLENÍ ZÁPISU KRONIKY ZA ROK 2013  

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ  

6. RŮZNÉ 

1. ZAHÁJENÍ 
Ověřovatelé navrženi: Jaroslav Osička, Zdeněk Sýkora 

Zapisovatel: navržena Jana Rudolecká.  

Program byl zaslán s pozvánkou.  

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení:  
ZO schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu a program jednání. 

2. ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU ZO 
 V červenci 2014 proběhla kontrola finančního výboru na Obecním úřadě v Žatčanech, ve škole se konala 
v srpnu 2014, a to za období leden-červen 2014: vše v pořádku, bez připomínek, obec i škola se chovají 
hospodárně. 

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí zprávu předsedkyně finančního výboru. 

3. ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU ZO 
Dne 28. 8. 2014 se konalo 4. zasedání kontrolního výboru obce Žatčany. Mgr. Jana Rudolecká, předsedkyně 
kontrolního výboru seznámila zastupitele obce s výsledky. Program jednání: kontrola plnění usnesení 
zastupitelstva obce, a to z 26. až 44. zasedání zastupitelstva obce Žatčany. Všechny úkoly, kterými byl pověřen 
starosta obce byly splněny.  

Během jednání se dostavil Lukáš Jurečka. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0 
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Usnesení:  
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 

4. SCHVÁLENÍ ZÁPISU KRONIKY ZA ROK 2013 
Zastupitelům byla předložena ke kontrole kronika obce za rok 2013. Zastupitelé diskutovali o tom, zda uvádět 
prvomájové nápisy, z nichž některé jsou krajně nevhodné. Někteří zastupitelé upozornili na nutnost drobných 
oprav v textu kroniky.  

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO schvaluje znění kroniky za rok 2013. 

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ  
A) Starosta obce zrušil v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 136/ 2007 Sb. O 
veřejných zakázkách výběrové řízení na opravu chodníků 
Zadavatel obdržel dodatečné informace, z nichž vyplývá, že v zadávací dokumentaci jsou takové rozpory, že 
jsou zde důvodné obavy, že řízení by mohlo být pro tyto formální vady v jeho průběhu nebo v budoucnu 
zrušeno. Zadavatel tak není schopen vybrat objektivně nejvhodnější nabídku. 

Na opravu chodníků bude vyhlášeno nové výběrové řízení, kde bude požadavkem více určených kritérií. 
Z tohoto důvodu také nebylo navrženo rozpočtové opatření, protože nebyla známa vysoutěžená cena. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí zprávu starosty 

B) Žádost Sokola o příspěvek ve výši 3000 Kč na výmalbu kuchyňky 
Zastupitelstvo diskutovalo nad poskytnutím příspěvku, protože Sokolu byl přidělen mimořádný příspěvek na 
opravy a vůči ostatním organizacím by tento další příspěvek nebyl zdůvodnitelný. Měli počítat s tím, že budou 
po opravách budovy třeba další úpravy. Jedná se o výdaj, který je součástí obvyklého příspěvku na provoz. 
Zastupitelé hlasovali, kdo je pro poskytnutí příspěvku.  

Hlasování:  
Pro 3, proti 5, 1 se zdržel 

Usnesení:  
Mimořádný příspěvek na výmalbu nebyl schválen. 

6. RŮZNÉ  
A) Auditor 
Pan Jeníček ukončil poskytování auditorský služeb, obec poptala jiné auditorské firmy i s ohledem na případnou 
konzultaci proběhlých auditů v okolních obcích, paní Dvořáková provádí audit v některých okolních obcích, 
např. v Měníně, cena za audit cca 25 tis. Kč za kontrolní a závěrečný audit. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o provádění auditu obce s Ing. Dvořákovou, AUDIT – DANĚ 
spol. s r.o. 
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B) Školka - sádrokarton  
Na školské radě byl vznesen podnět na příspěvek na sádrokartonovou stěnu rozdělující jednotlivé třídy ve 
školce jako náhradu za poškozenou shrnovací stěnu. Cena zatím nebyla určena.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí s tím, že žádost školy bude řešena po doplnění podkladů. 

 

C) Příspěvek na dopravu na školu v přírodě 
Škola připravuje zimní školu v přírodě v Orlických horách, paní ředitelka požádala o příspěvek na dopravu, 
zastupitelé diskutovali o vzdálenosti uvažovaného zimního střediska a možných nákladech na dopravu, vybrané 
středisko by mělo být zárukou sněhu v době pořádání školy v přírodě (záleží na počtu dětí) obec přispěje 10 tis. 
Kč 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO schvaluje příspěvek na dopravu ve výši 10 tis. Kč v případě, že se přihlásí dostatečný počet dětí a školka 
v přírodě se uskuteční. 

 

D) Malá Niva 
Stavebníkem v lokalitě Malá Niva byla vznesena připomínka, aby na stavební čáru byly umístěny rodinné 
domy, s tím, že garáž bude posunuta dle požadavku jednotlivých stavebníků. Obec požádala o vyjádření 
zpracovatele územního plánu obce a schválila variantu C z nabídek architekta. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO schvaluje v Regulativech pro výstavbu v lokalitě Malá Nivě variantu C – rodinný dům umístěn fasádou na 
společné uliční stavební čáře.  

E) Malá Niva – vodovodní přípojky 
Stavebníci v lokalitě vybudují vodovodní přípojky na vlastní náklady, proto by obec neměla požadovat poplatek 
za připojení ve výši 4000,- Kč, stavebníci na Malé Nivě se ptají, zda budou hradit tento příspěvek, pokud si 
přípojky zbudují sami. Zastupitelstvo konstatuje, že stavebníci ve jmenované lokalitě provádějí zbudování sítí 
na vlastní náklady a proto poplatek nebude po nich požadován. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO schvaluje prominutí příspěvku na zřízení vodovodní přípojky stavebníkům v lokalitě Malá Niva. 

 

F) Nájemní smlouva na pozemek p. č. 3796 
Paní Lozartová Božena požádala o zrušení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 3796 dohodou k 30. 9. 2014. ZO 
souhlasí s ukončením nájemní smlouvy a navrhuje vyvěšení záměru o pronájmu uvedeného pozemku. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 3796 a pověřuje starostu vyvěšením záměru o 
pronájmu tohoto pozemku. 
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G) Školská rada 
Mgr. Jana Rudolecká, předsedkyně školské rady seznámila zastupitele s tím, že dne 8. 9. 2014 se konalo jednání 
školské rady; na programu bylo schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/14, schválení 
školního řádu základní školy a mateřské školy, školní vzdělávací plán se neměnil, využití příspěvku obce na 
žáka ve výši 1000 Kč a informace o zkrácení provozní doby školní družiny (do 15 hod. ve škole, od 15 hod. do 
15.30 hod. pak probíhá školní družina ve školce – týká se 1 žáka). Připomínka zastupitele Lukáše Jurečky: i 
přes předchozí žádost ředitelce školy opět nebyl znám rozvrh na začátku školního roku, což komplikuje 
plánování mimoškolních aktivit dětí. 

 

H) Kultura 
- Eva Stiborová poděkovala všem organizátorům a účastníkům, kteří se účastnili „Loučení s prázdninami“ 
(Zdeněk Sýkora, Hasiči, skauti a další…) 

- poslední zpravodaj – vyjde v říjnu, je třeba dodat příspěvky nejpozději do konce září 

- 1. říjen – mezinárodní den seniorů, 3. října v 17 hodin se uskuteční vystoupení s hudebním doprovodem a 
přehlídkou klobouků, zajištěno bude drobné občerstvení 

Dále byl vznesen návrh na uspořádání pietního aktu v režii paní Sedláčkové při příležitosti státního svátku 28. 
října, vhodné by bylo uspořádat i malou tematickou výstavu k 1. světové válce v orlovně. 

 

Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání 
ve 21.15 hodin. Příští zasedání se předpokládá 8. 10. 2014. 

 

Zapisovatel:  Jana Rudolecká  ---------------------------------------------- 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Osička  ---------------------------------------------- 

   Zdeněk Sýkora  ---------------------------------------------- 

Starosta:  František Poláček ---------------------------------------------- 


