
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE ŽATČANY 

Pořadové číslo zasedání: 

               12. 

Datum zasedání: 

9. 9. 2015 

Čas zasedání: 

19:10 – 21.30 hod. 

Místo zasedání: 
Obecní úřad 

Stran zápisu: 
1/3 

Přítomni: 

Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Edita Bílá, Antonín Sedláček, Jaroslav Osička, Petr Jaša, Oldřich Tichý, 

František Poláček, Lukáš Jurečka, Alena Damborská, Jan Binek 
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Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin a konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů. 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Základní škola – provozní záležitosti 

3. DSO Cezava - stanovy 

4. Různé: 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Ověřovatelé navrženi: Oldřich Tichý, Antonín Sedláček 

Zapisovatelem navržena: Jana Rudolecká 

V programu jednání se navrhuje bod 4. Různé rozšířit o body a) až f)  

a) Vadim Mazurkiewitz 

b) Kabelová televize 

c) Sociální služby - financování 

d) Plánování – stavební práce v obci (školka, Šanhaj)  

e) Myslivecké sdružení Žatčany – sídlo sdružení 

f) Rozpočtové opatření 

 

Usnesení:  

ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a doplnění programu jednání v bodě 4. Různé o 

body a) až f). 

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

2. ŠKOLA – provozní záležitosti 
 

Starosta obce informoval o tom, že proběhlo otevírání obálek uchazečů v konkurzu na ředitele/ku ZŠ a MŠ 

Žatčany. Přihlásili se tři kandidáti, kteří byli pozváni k výběrovému řízení, které se bude konat dne 23. 10. 

2015.  

 

Paní kuchařka ukončila pracovní poměr, hledá se nový/á kuchař/ka.  

 

Úprava okolí školky po zateplení byla dočasně přerušena, neboť obecní zaměstnanci upravují zeleň v obci.  
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Do školy nastoupila nová paní učitelka a nová paní vychovatelka. Pedagogický sbor doplní od 1. října ještě 

nový/á ředitel/ka. 

 

     Usnesení:  

ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o zahájení školního roku a provozních záležitostech školy.  

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

3. DSO CEZAVA – stanovy  

 
Starosta seznámil ZO se Stanovami svazku obcí Region Cezava, které bylo třeba upravit dle nových pravidel, 

také došlo ke změně počtu členů svazku. Stanovy byly vypracovány ve spolupráci se Svazem měst a obcí.  

 

Usnesení: ZO Žatčany na základě ustanovení § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Stanovy svazku obcí Region Cezava. 

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

  

4. RŮZNÉ: 

a) Vadim  Mazurkiewitz 

Starosta obce informoval zastupitele, že pan Mazurkiewitz  se v důsledku zhoršení svého 

zdravotního stavu přechodně přestěhoval k přátelům do jiné obce. Hledá se pro něj vhodné řešení 

následné péče. Dále by chtěl poděkovat paní Kateřině Severové za pomoc při zhoršeném zdravotním 

stavu pana Mazurkiewitze a panu Mgr. Josefu Buchtelovi za pomoc při řešení situace pana 

Mazurkiewitze, zejména komunikaci s jeho rodinou v Rusku a s Ruským kulturním střediskem na 

Moravě působícím v Brně. 

 
Usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o řešení sociální situace pana Mazurkiewitze. 

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0 

 

b) Kabelová televize 

Blíží se doba, kdy bude třeba řešit rozšíření kabelové televize a internetu na Šanhaj a Malou Nivu. Technické 

řešení od firmy, která služby kabelové televize v současné době poskytuje je komplikované.  Od roku 2020 

bude kabelová televize fungovat v novém režimu. Bude nutné najít vhodné řešení provozování televize a 

internetu po obecním kabelu, které smluvně ošetří poskytování těchto služeb občanům obce.  
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Usnesení: ZO projednalo další rozvoj kabelové sítě v obci v návaznosti na vybudování nových ulic. 

Zastupitelé požadují, aby stávající i nově vybudovaná síť byla ve vlastnictví obce. ZO pověřuje starostu 

obce jednáním se současnými provozovateli, popř. novými zájemci, které povede k dalšímu zkvalitňování 

poskytovaných služeb.  

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0 

 

c) Financování sociálních služeb 
 

Náměstek hejtmana JM kraje sdělil obci, že sociální služby budou nadále financovány z více zdrojů (státní 

rozpočet, příspěvek z kraje, obec). Jde např. o mobilní pečovatelské služby. V praxi je proces financování 

koordinován 21 obcemi s rozšířenou působností, které však nemají dostatek finančních prostředků k pokrytí 

požadované dostupnosti a kvality služeb. Je možné, že bude třeba navýšit příspěvek obce na sociální služby.  
 

Usnesení:  ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o možné potřebě navýšení příspěvku na sociální 

služby.  

 
Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0 

 

d) Plánování – školka, projekt dalších ulic 

 
Bude třeba, aby rozvojový výbor projednal další plán úprav - zejména betonové plochy před vchodem do 

školky (uvnitř areálu). Silnice na Šanhaji bude vybudována pravděpodobně až příští rok, s ohledem na počasí.  

 

Usnesení: ZO ukládá rozvojovému výboru, aby do dokončovaného programu rozvoje obce zapracoval 

opravu betonové plochy před vchodem do školky a posunutí vybudování silnice na Šanhaji na rok 2016.  

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0 

 

 

e) Myslivecké sdružení Žatčany 

 

ZO projednalo žádost Mysliveckého sdružení Žatčany o umožnění umístění sídla mysliveckého sdružení do 

sídla obce, které má číslo popisné 125 (myslivecká chata nemá číslo popisné). Toto řešení se bude týkat 

pravděpodobně i SDH Žatčany a SK Žatčany.   

Usnesení: ZO schvaluje umístění sídla Mysliveckého sdružení Žatčany na adresu Žatčany č. p. 125 

pod podmínkou, že toto bude smluvně ošetřeno tak, aby nebyly ohroženy majetkové zájmy obce.   

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0 

 

 

f) Rozpočtové opatření 

 

Starosta seznámil zastupitele s provedeným rozpočtovým opatřením č. 4, kterým došlo k navýšení příjmů i 

výdajů o 240.000 Kč. Na účet obce byla uvolněna neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a 
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tělovýchovy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování 

kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání ve výši 239.986 Kč, která byla následně převedena 

na účet školy. 

 

Usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 provedené starostou dne 25. 8. 2015.  

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21.30 hodin. Příští zasedání se předpokládá 14. října 2015. 

 

Zapisovatel: Mgr. Jana Rudolecká ______________________________ 

Ověřovatelé zápisu:         Oldřich Tichý                                         ______________________________ 

 Ing. Antonín Sedláček  _____________________________   

Starosta: Ing. František Poláček  _____________________________  

 

 


