
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ŽATČANY  

Pořadové číslo zasedání: 

18. 
Datum zasedání: 

9. 3. 2016 
Čas zasedání: 

19:10 – 21:30 hod. 
Místo zasedání: 

Obecní úřad 
Stran zápisu: 

1/5 
Přítomni: 

Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Edita Bílá, Antonín Sedláček, Jaroslav Osička, Oldřich Tichý, František 
Poláček, Lukáš Jurečka, Alena Damborská, Jan Binek 

 

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin a konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů, Petr Jaša je omluven. 

 

Program jednání: 

1. ZAHÁJENÍ  

2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - KOMUNIKACE ŠANHAJ  

3. DOTAČNÍ TITULY  

4. STAV NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE  

5. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁV ĚRKY ZŠ A MŠ ŽAT ČANY ZA ROK 2015 

6. ŠKOLSKÁ RADA  

7. RŮZNÉ 

 

1. ZAHÁJENÍ 
Ověřovatelé navrženi: Lukáš Jurečka, Ondřej Ryba 

Zapisovatel navržena: Jana Rudolecká 

V programu jednání se navrhuje v bodě 5. Různé rozšířit o body A) až G): 

A) Stavební dozor Šanhaj 

B) Rozpočtové opatření 

C) Den pro obec, zpráva Výboru pro životní prostředí 

D) Dar dítěti 

E) Odkoupení štěrku ze stavby 

F) Diecézní charita Litoměřice 

G) Přechod pro chodce 

Usnesení:  
ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a doplnění programu jednání.  

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - KOMUNIKACE ŠANHAJ 
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem výběrového řízení na úpravu komunikace na Šanhaji. 

Do výběrového řízení se přihlásilo 11 firem a kritériem hodnocení nabídek byla cena a délka zbudování 
díla. Jedna firma byla z výběrového řízení vyřazena, neboť nesplnila zadaná kritéria. Starosta předložil 



zastupitelům výsledek výběrového řízení a návrh Smlouvy o dílo. V případě, že se v termínu proti 
výsledku výběrového řízení neodvolá žádný z účastníků, zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřít smlouvu 
s vítězem výběrového řízení. 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí výsledek výběrového řízení. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení:  
ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

3. DOTAČNÍ TITULY 
Obec požádala JMK o dotace ze dvou dotačních titulů na rok 2016: 

Požární ochrana pro SDH (Sbor dobrovolných hasičů) obcí ve výši 58 900,- Kč, spoluúčast obce 17 670,- 
Kč. Jedná se o doplnění výbavy zásahové jednotky o svítidla, radiostanice, hadice.  

Program rozvoje venkova JMK  ve výši 674 976,- Kč, spoluúčast kraje 29,63%, tj. 200 000,- Kč. Dotace 
je žádána na zateplení mezistropní části školy a severní štítové zdi s následnými pracemi.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí informace o předložených žádostech o dotaci. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

4. STAV NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE 
Starosta informoval zastupitele o stavu nemovitostí ve vlastnictví obce. Na bývalém OÚ č. p. 93 byl 
proveden úklid půdních prostor. Při té příležitosti byl zjištěn havarijní stav vazby střechy. Starosta nechá 
zpracovat návrh řešení a cenu opravy střechy budovy. Dále bude nutné posoudit stav střechy ZŠ.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí informaci starosty obce o stavu budov. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

5. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁV ĚRKY ZŠ A MŠ ŽAT ČANY ZA 
ROK 2015 
Zastupitelé byli seznámeni s čerpáním fondů a hospodářským výsledkem ZŠ a MŠ za rok 2015. Hlavní 
činnost skončila ztrátou ve výši 77,- Kč. Tato byla kryta doplňkovou činností, ve které byl vykázán zisk 
77,- Kč.  

Usnesení:  
ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2015 Základní školy a Mateřské školy, Žatčany, příspěvkové 
organizace. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 



6. ŠKOLSKÁ RADA  
V letošním roce proběhnou volby do školské rady ZŠ a MŠ Žatčany. Obec jako zřizovatel jmenovala do 
školské rady po volbách do ZO v roce 2014 MVDr. Ondřeje Rybu a Ing. Františka Poláčka. Nyní 
zastupitelé navrhli, aby byly členy školské rady za ZO zvolení MVDr. Ondřej Ryba a Ing. Jan Binek, 
Ph.D.  

Usnesení:  
ZO schvaluje do školské rady jako zástupce zřizovatele MVDr. Ondřeje Rybu a Ing. Jana Binka, Ph.D.  

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

7. RŮZNÉ 
A) Stavební dozor Šanhaj 
Ing. Jiří Svoboda předložil nabídku stavebního dozoru při výstavbě komunikace na Šanhaji za cenu 
35 000,- Kč s tím, že stavební dozor bude s ohledem na krátký termín výstavby přítomen na stavbě každý 
den výstavby, 4 hodiny denně.  Ing. Svoboda je s přípravou stavby seznámen a v minulosti se již jako 
stavební dozor osvědčil. 

Usnesení:  
ZO schvaluje nabídku Ing. Svobody na výkon stavebního dozoru při výstavbě komunikace na Šanhaji za 
cenu 35.000,- Kč. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

B) Rozpočtové opatření 
Starosta seznámil ZO s návrhem RO č. 2.   

Příjmy v rozpočtu byly navýšeny v celkové výši 1 329 800,- Kč (prodej domu č. 251 – „Cagašovo“ - a 
přilehlých pozemků 1.247.800,- Kč, zpřesnění nájmů 46.000,- Kč, Moravské naftové doly za průzkum 
území 36.000,- Kč). 

Výdaje: daň z nabytí nemovitých věcí („Cagašovo“) – 50.000,- Kč, obecná rezerva 1.279.800,- Kč. 

Usnesení:  
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

C) Den pro obec, zpráva Výboru pro životní prostředí 
MVDr. Ondřej Ryba, předseda výboru, seznámil zastupitele s přípravou Dne pro obec. Měl by se 
uskutečnit v sobotu 12. 3. 2016, v případě špatného počasí se termín posune o týden.  Úseky úklidu 
zůstanou stejné jako v loňském roce, v některých místech se nahromadilo větší množství odpadků.  

V pondělí 7. 3. 2016 se sešel Výbor pro životní prostředí. Kromě přípravy na Den pro obec, kde byly 
dohodnuty organizační věci, Ondřej Ryba informoval, že se našly zdevastované borovice v okrasné 
školce, v jejich blízkosti se našla pilka, sekerka a velký lovecký nůž. Zatím se nepodařilo zjistit, kdo 
škodu způsobil. Stromy jsou zcela zničené, musí se skácet.  

Petr Jaša upozornil na havarijní stav stromu (javor klen) mezi Bílým domem a domem pana Lauterbacha.  



Starosta upozornil na problém výsadby stromů v předzahrádkách na pozemcích obce. Po určité době 
stromy dorostou rozměrů, kdy mohou zasahovat do ochranného pásma elektrických rozvodů, ohrožovat 
budovy v sousedství nebo zasahovat do vozovky. Nasledně je po obci jako vlastníkovi pozemků 
požadováno jejich odstranění. Toto rizikové kácení musí v některých případech provádět specializovaná 
firma za nemalé náklady. 

Obec by měla upozornit obyvatele, aby dobře zvážili výsadbu stromů v předzahrádkách jak  
z hlediska jejich umístění, tak i druhové skladby nezapadající do koncepce vzhledu obce (nevhodné jsou 
např. rychle rostoucí jehličnany). V závažných případech by obec měla požadovat i odstranění dřeviny. 

Dále byla diskutována obnova původních ovocných alejí podél silnic, např. směr Nesvačilka, Újezd u 
Brna, Měnín. Nová výsadba bude zřejmě nemožná, protože obec není majitelem pozemků (většinou se 
jedná o pozemky ve vlastnictví státu) a také z důvodu bezpečnosti provozu a vzdálenosti od sousedního 
pozemku (nelze sázet do brázdy pole). Vysadba by musela být realizována se souhlasem majitele a 
uživatele (SUS – Správa a údržba silnic) a dotčených vlastníků sousedních parcel zemědělské půdy. 
Ondřej Ryba ohledně možné výsadby vznesl dotaz na SUS, zatím bez odpovědi. 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí přípravu Dne pro obec a zprávu předsedy Výboru pro životní prostředí. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

D) Dar dítěti 
Zastupitelstvo projednalo dar narozenému dítěti dle schválených pravidel a přiznává dar ve výši 5000,- 
Kč Jakubu Hrouzkovi a Adamu Dokoupilovi. 

Usnesení:  
ZO schvaluje dar narozenému dítěti Jakubu Hrouzkovi a Adamu Dokoupilovi, každému ve výši 5 000,- 
Kč. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

E) Odkoupení štěrku ze stavby 
Firma Žitný nabídla obci k odkoupení štěrkodrť ze stavby komunikace na Malé Nivě v ceně 150,- Kč/t + 
DPH (což je nákupní cena bez dopravy). Doprava po obci 500,- Kč/ hod + DPH. Objem štěrku 
k odkoupení by byl cca 570 t (není nutné odebrat celé množství). Zastupitelé projednali možnost využití 
této nabídky obci (zpevnění cest v obci a jejím okolí – na kompostárnu, sjezd u mostu k rybníku atd.) a 
rozhodli, že štěrk najde v obci využití. 

Usnesení:  
ZO schvaluje nákup štěrku ze stavby komunikace na Malé Nivě za cenu 150,- Kč/t + DPH + doprava po 
obci (množství dle potřeby obce a kvality materiálu).  

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

F) Diecézní charita Litoměřice 
Starosta seznámil zastupitele s dopisem Diecézní charity Litoměřice a její prosbou o případný příspěvek. 
V této charitě pobývají 2 občané Žatčan, jejichž trvalý pobyt je v Žatčanech č. 125 (Obecní úřad).  



Usnesení:  
ZO pověřuje starostu jednáním s Diecézní charitou Litoměřice o výši příspěvku a způsobu jeho 
případného poskytnutí. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

G) Přechod pro chodce 
 

Po posouzení situace kolem možného přesunu přechodu pro chodce na návsi starosta obce navrhnul 
přerušit projektovou přípravu do upřesnění dalších možností pokračovat v záměru.  

Usnesení:  
ZO schvaluje přerušení přípravy projektové dokumentace přesunu přechodu pro chodce na návsi.  

Hlasování: 
Pro 10, proti 0, zdržel se 0 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21.30 hodin. Příští zasedání se předpokládá 13. dubna 2016. 

 

Zapisovatel: Mgr. Jana Rudolecká ............................................................  

Ověřovatelé zápisu: Ing. Lukáš Jurečka ............................................................  

 MVDr. Ondřej Ryba ............................................................  

Starosta: Ing. František Poláček ............................................................  


