
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ŽATČANY  

Pořadové číslo zasedání: 

2. 
Datum zasedání: 

12. 11. 2014 
Čas zasedání: 

19:10 – 22:00 hod. 
Místo zasedání: 

Obecní úřad 
Stran zápisu: 

1/5 
Přítomni: 

František Poláček, Oldřich Tichý, Lukáš Jurečka, Jaroslav Osička, Petr Jaša, Jan Binek, Antonín Sedláček, 
Edita Bílá 
 

- 1 - 

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin a konstatoval, že je přítomno 9 zastupitelů. Jana Rudolecká a Alena 
Damborská byly omluveny.  

PROGRAM JEDNÁNÍ: 
1. ZAHÁJENÍ  

2. ZŘÍZENÍ VÝBOR Ů 

3. ŠKOLSKÁ RADA  

4. ZPRÁVA O PRŮBĚHU AKCÍ V OBCI  

5. RŮZNÉ 

1. ZAHÁJENÍ 
Ověřovatelé navrženi: Edita Bílá, Jaroslav Osička 

Zapisovatel: navržen Lukáš Jurečka.  

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

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

2. ZŘÍZENÍ VÝBOR Ů 
Zastupitelé se rozhodli pro zřízení výborů a jejich obsazení jednotlivými členy. Zastupitelstvo zřizuje výbor 
rozvojový, sociální a kulturní výbor, dopravní a bezpečnostní výbor, výbor životního prostředí. 

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení:  
ZO schvaluje složení Rozvojového výboru ZO Žatčany: Jan Binek - předseda, Zdeněk Sýkora, Jaroslav Osička, 
Oldřich Zapoměl ml., Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, František Klein, 

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení:  
ZO schvaluje složení Sociálního a kulturního výboru ZO Žatčany: Edita Bílá - předseda, Antonín Sedláček, Eva 
Stiborová, Alena Damborská, Miroslav Bílý, Radek Hemala, Radka Procházková, Zdena Dokoupilová, Soňa 
Lejsková, David Pavelka, Zdeněk Sýkora, Martina Fialová, Veronika Hamanová 

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení:  
ZO schvaluje složení Dopravního a bezpečnostního výboru ZO Žatčany:  Oldřich Tichý – předseda, Milan 
Bedroš, Radek Lejska, Radek Tichý, Petr Jaša 
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Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení:  
ZO schvaluje složení Výboru pro životní prostředí ZO Žatčany: Ondřej Ryba – předseda, Jan Čumpa ml., Jiřina 
Franklová, Jana Rudolecká, Petr Jaša 

Jan Binek navrhl upřesnit činnost jednotlivých výborů.  

Usnesení:  
ZO pověřuje předsedy jednotlivých výborů návrhem náplní činnosti jednotlivých výborů na příští 
zastupitelstvo. 

3. ŠKOLSKÁ RADA 
Starosta navrhl doplnit Ondřeje Rybu za zástupce obce ve školské radě za Evu Stiborovou. 

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení:  
ZO pověřuje Ondřeje Rybu zástupcem ve školské radě. 

4. ZPRÁVA O PRŮBĚHU AKCÍ V OBCI 
Starosta seznámil přítomné s probíhajícími pracemi v obci. Na žádost občanů je třeba provést tyto práce – 
chodník v zatáčce naproti sokolovny a vjezd u Březinového. Dále bude potřeba opravit kanálové vpusti, které 
jsou propadeny a v některých místech přidat kanálovou vpusť.  

Od 19. 11. do 23. 11. bude prováděna oprava cesty na Nesvačilku a z tohoto důvodu bude cesta na Nesvačilku 
uzavřena.  

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení:  
ZO pověřuje starostu uzavřením smlouvy se společností Zemako na vjezd u Březinového ve výši 42.229 + 
chodník v zatáčce u Sokolovny ve výši 136.566 Kč včetně DPH.  

5. RŮZNÉ 
A) Jmenování zástupců do DSO Cezava, Regionu Židlochovicko, OPS Austerlitz 
Starosta navrhl zastupitelstvu, aby na jednáních těchto sdružení zastupoval obec starosta, popřípadě 
místostarostka obce. 

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO pověřuje zastupováním obce na jednáních těchto spolků DSO Cezava, Region  Židlochovicko, OPS 
Austerlitz starostu ing. Františka Poláčka a místostarostku Mgr. Janu Rudoleckou. 
 

B) Příspěvek narozenému dítěti 
Zastupitelé obdrželi žádosti o příspěvek narozeným dětem Elišce Lauterbachové a Oliveru Tučkovi, každému 
ve výši 5 000,- Kč. 

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO schvaluje příspěvek narozenému dítěti – Oliveru Tučkovi a Elišce Lauterbachové. 



- 3 - 

 

C) Projekt zastávka u sokolovny 
Zastupitelé diskutovali o zřízení zastávky u sokolovny. Předběžná cena byla původně v rozmezí 250 – 300 tis. 
Kč. Po diskuzi s projektantem se zjistilo, že výsledná cena by byla 1,7 mil. Kč. Problematiku bude probírat 
rozvojový výbor.  

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO pověřuje Rozvojový výbor projednáním problematiky zastávky u Sokolovny. 
 

D) Škola 
Škola žádá o navýšení provozního příspěvku ve výši 47.456,- Kč. Byla provedena práce na úpravách zadní 
chodby, vybourání vchodových zárubní, podřezání, opravy omítek, radiátor, nová dlažba a výmalba. 

Hlasování:  
Pro 9 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO schvaluje pro ZŠ provozní příspěvek v částce 47.456,- Kč. 
 

E) Smlouva o rozhodování ve správním řízení o rušení údaje o místu trvalého 
pobytu 
Obec Žatčany má uzavřenou smlouvu s městem Židlochovice na agendu rušení trvalého bydliště. Tato smlouva 
končí 31. 12. 2014 a obec má zájem tuto smlouvu prodloužit. Po konzultaci s pracovníky odboru 
v Židlochovicích bude vhodné smlouvu prodloužit do 31. 12. 2018. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasí a 
schvalují prodloužení smlouvy do 31. 12. 2018. Je třeba uzavřít smlouvu s městem Židlochovice na agendu 
spojenou s trvalým bydlištěm. 

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO schvaluje prodloužení veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Žatčany a městem Židlochovice o přenesení 
působnosti dle zákona  133/ 2000 Sb., spočívající v rozhodování ve správním řízení o rušení údaje o místu 
trvalého pobytu do 31. 12. 2018 a pověřuje starostu uzavřením smlouvy. 
 

F) Smlouva o sociálně- právní ochraně dětí  
Je třeba uzavřít smlouvu s městem Židlochovice na přenesenou působnost v celém rozsahu svěřeném obecním 
úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou 
povinností stanovených obecním úřadům v § 10 odst. 1 písm. a) a g), § 15 odst. 1, § 32 odst. 1, § 37 odst. 1 a 2, 
a § 51 odst. 1 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, které 
zůstávají zachovány na agendu spojenou s veřejnoprávní ochranou dítěte. Po jednání starosty s příslušným 
odborem v Židlochovicích starosta doporučuje uzavřít smlouvu do 31. 12. 2018 

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Žatčany a  městem Židlochovice o přenesení 
působnosti v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou povinností stanovených obecním úřadům v § 10 odst. 1 písm. a) 
a g), § 15 odst. 1, § 32 odst. 1, § 37 odst. 1 a 2, a § 51 odst. 1 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
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ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, které zůstávají zachovány do 31. 12. 2018 a pověřuje starostu 
uzavřením smlouvy.  
 

G) Tenis – Matyáš Alan 
ZO obdrželo žádost Petry Cupákové o možnost, aby její syn Matyáš Alan mohl pravidelně trénovat na obecním 
kurtu. ZO vzalo žádost na vědomí a bude záležitost řešit po upřesnění žádosti ze strany paní Cupákové. 
V zimním období nevidí problém. V letním období rozhodně nesouhlasí s obsazením hodin, které nejvíce 
využívá veřejnost. 
 

H) Podpora změny účelu dotace 
Mezi JMK a ZŠ Žatčany byla uzavřena smlouva na poskytnutí dotace pro mobilní počítačovou třídu. Tato 
dotace je vedena jako investiční. Po konzultaci s pracovníky JMK bylo konstatováno, že dotace by měly být 
správně vedena jako neinvestiční. Proto ZŠ požádala JMK o uzavření nové smlouvy neinvestiční.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí vzniklou situaci. 
 

I) Rozpočet 2015 a Rozpočtový výhled na další roky 
Starosta zaslal zastupitelům návrhy rozpočtů vycházející z plánovaných výdajů a rozpočtový výhled z roku 
2012. Do příštího zasedání by se měl sejít finanční výbor a výbor rozvoje a prodiskutovat návrh rozpočtu na rok 
2015 a rozpočtový výhled.  
 

J) Kulturní akce 
Zastupitelé se seznámili s kulturními akcemi v nejbližším období: 

16.11 Martinské posezení u cimbálu 

22.12. Miss aerobik 

30.11. Rozsvícení vánočního stromu 

6.12. Setkání seniorů 

7.12. Divadlo v sokolovně 

10.12. Zpravodaj – před vánocemi 

16.12. Vánoční besídka v orlovně 

27.12. Živý betlém 

28.12. Ochutnávka vína 

1.1. Ohňostroj 

3.1. Košt slivovice v hospodě 

10.1. Krojovaný ples 

30.1. Myslivecký ples 
 

K) Rozpočtové opatření škola 
Navyšuje se provozní příspěvek ZŠ na opravy budovy školy o 47 500,- Kč. Příspěvek je kryt z rezervy na 
školství. 

Hlasování:  
Pro 9 proti 0, zdržel se 0  

Usnesení:  
ZO schvaluje rozpočtové opatření  
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Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání 
ve 22.00 hodin. Příští zasedání se předpokládá 10. 12. 2014. 

 

Zapisovatel:  Lukáš Jurečka  ---------------------------------------------- 

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

   Jaroslav Osička  ---------------------------------------------- 

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


