
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE ŽATČANY  
Pořadové číslo zasedání: 

21. 

Datum zasedání: 

19. 5. 2016 
Čas zasedání: 

19:10 – 20:40 hod. 

Místo zasedání: 
Obecní úřad 

Stran zápisu: 
1/2 

Přítomni: 

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

 

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin a konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů, Jaroslav Osička je omluven. 
Host: Ing. Michaela Hlaváčková – Městský úřad Židlochovice. 

 

Program jednání: 
1. Zahájení 
2. Výstavba komunikace Šanhaj 
3. Územní studie Ovčírna 
4. Různé 

1. ZAHÁJENÍ 
Ověřovatelé navrženi: Antonín Sedláček, Jan Binek 

Zapisovatel navržena: Jana Rudolecká 

V programu jednání se navrhuje v bodě 4. Různé rozšířit o bod A) Rozpočtové opatření č. 6. 

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

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

2. VÝSTAVBA KOMUNIKACE ŠANHAJ 
Na dnešním zasedání se vracíme k bodu 2 minulého zasedání. Zastupitelé byli seznámeni s postupem prací a 
změnami v objemu a ceně prací při výstavbě komunikace na Šanhaji. Starosta předložil zastupitelům zápis ze 
stavebního deníku.  

Po jednání s firmou Swietelsky byl zpracován a s firmou společně se stavebním dozorem projednán Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo. Z důvodu změny technologie a dalších víceprací, se kterými byli zastupitelé seznámeni na 
minulém zasedání firma Swietelsky předložila tento dodatek, ve kterém se navyšuje původní cena dle smlouvy 
ze dne 16. 3. 2016 ve výši 1.822.456,- Kč bez DPH (2.205.172,- Kč vč. DPH) o 441.267,- Kč bez DPH 
(533.933,- Kč vč. DPH). Nová cena díla celkem včetně DPH činí 2 739 105 Kč. 

Dále v dodatku je změněna lhůta dokončení na 55 kalendářních dnů z důvodu změny technologie a 
nepředvídatelných víceprací. 

Usnesení:  
ZO schvaluje navýšení ceny stavby o 533 933,- Kč včetně DPH. 

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



Usnesení:  
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - č. smlouvy zhotovitele: S17-033-0009 o navýšení ceny stavby o 
533 933,- Kč včetně DPH a o prodloužení lhůty dokončení na 55 kalendářních dnů. 

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

3. ÚZEMNÍ STUDIE - OVČÍRNY 
Starosta obce pozval na dnešní zasedání ZO paní Ing. Michaelu Hlaváčkovou z odboru územního plánování a 
stavebního úřadu Mě Ú Židlochovice, aby zastupitelům vysvětlila rozsah studie a možnosti připomínkování a 
vypracování studie zástavby. 

Povinností obce je pouze vybrat architekta, který by studii zpracoval. Starosta oslovil tři architekty s tím, za 
jakou cenu by tuto studii zpracovali. Nejnižší nabídkovou cenu zaslala Ing. arch. Barbora Jenčková, a to ve výši 
180 290,- Kč. Starosta tedy navrhuje oslovit Ing. arch. o vypracování územní studie.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí a souhlasí s pořízením studie na lokalitu Ovčírna.  

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

Usnesení:  
ZO schvaluje výběr projektanta územní studie na lokalitu Ovčírny a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na 
zpracování této studie s Ing. arch. arborou JenBčkovou. 

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

4. RŮZNÉ 
A) Rozpočtové opatření 
Starosta dává na vědomí zastupitelstvu, že učinil rozpočtové opatření č. 5: vratku dotace ZŠ ve výši 141.100,- 
Kč. 

Dále je třeba provést rozpočtové opatření č. 6 pro uvolnění výdajů 181 tis. Kč na vypracování územní studie pro 
území Ovčírny.  

Usnesení: 
ZO schvaluje výdaje na územní studii lokality Ovčírna ve výši 181 tis. Kč (36**), tyto výdaje budou kryty 
z rezervy.  ZO schvaluje toto navýšení v rozpočtovém opatření č. 6.  

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

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:40 hodin. Příští zasedání se předpokládá 8. června 2016. 

 

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

Ověřovatelé zápisu: Ing. Antonín Sedláček  ..................................................................  

 Ing. Jan Binek, Ph.D.  ..................................................................  

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


