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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ŽATČANY  

Pořadové číslozasedání: 

25. 
Datum zasedání: 

12. 10. 2016 
Čas zasedání: 

19:00 – 21:40 hod. 
Místo zasedání: 

Obecní úřad 
Stran zápisu: 

3 
Přítomni: 

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

 

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin a konstatoval, že je přítomno 9 zastupitelů, Antonín Sedláček a Lukáš 
Jurečka jsou omluveni – dorazí v průběhu zasedání. 

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Oprava školy 
3. Rozpočtové opatření 
4. Převod majetku 
5. Plán činnosti na rok 2017 
6. Různé 

1. ZAHÁJENÍ 
Navržení ověřovatelé: Alena Damborská, Jan Binek. 

Navržený zapisovatel: Jana Rudolecká. 

V programu jednání se navrhuje bod 6. Různé rozšířit o bod A) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu. 

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

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

2. OPRAVA ŠKOLY  
Zastupitelé byli seznámeni s dodatkovým výběrovým řízením pro vícepráce na akci „Zateplení ZŠ Žatčany“ a 
dodatkovým výběrovým řízením „Oprava střechy a verandy ZŠ“. Cena víceprací je 114.790,- Kč na zateplení a 
186.826,- Kč na opravu střechy. Dále je třeba schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na zateplení ZŠ. 

Usnesení:  
ZO schvaluje výsledek dodatkového výběrového řízení na vícepráce na akci “Zateplení ZŠ Žatčany“.  

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení:  
ZO schvaluje uzavření Dodatku č.1 na vícepráce ke smlouvě o dílo “Zateplení ZŠ Žatčany“ ve výši 114.790,- 
Kč.  

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení:  
ZO pověřuje ředitelku ZŠ k uzavření Dodatku č.1 na vícepráce ke smlouvě o dílo “Oprava střechy a verandy ZŠ 
Žatčany“ ve výši 186.826,- Kč.  

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
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3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 
Rozpočtové opatření č. 11: 

Zastupitelstvo schvaluje provozní příspěvek ZŠ na opravu střechy a verandy ve výši 187.000,- Kč z rezervy na 
školství. 

S JMK je podepsána smlouva na dotaci ve výši 200.000,- Kč na zateplení školy. O tuto částku se zvýší příjmy a 
výdaje na zateplení školy. 

Usnesení:  
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11. 

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

4. PŘEVOD MAJETKU 
Obec provedla zateplení stropu a štítu budovy ZŠ Žatčany v hodnotě 707.137,- Kč. Toto technické zhodnocení 
bude převedeno z majetku obce do správy ZŠ a MŠ Žatčany.  

Usnesení: 
ZO schvaluje převod technického zhodnocení budovy ZŠ Žatčany dle akce„Zateplení ZŠ Žatčany“ ve výši 
707.137,- Kč do správyZŠ a MŠ Žatčany.  

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

5. PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2017 
Na listopadovém zasedání ZO bude potřeba připravit kostru rozpočtu na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 
2018–2019. Na posledním zasedání Rozvojového výboru Zastupitelstva obce Žatčany byly diskutovány akce dle 
Přehledu aktivit. 

V roce 2017 plánujeme: 
• opravu topení ve škole, revizi vlhnutí zdiva ve třídách, 

• úpravu parčíku na špici u evangelického hřbitova, 

• opravu tenisového hřiště (dle výsledku restitucí), 

• umístění naučného panelu v blízkosti hrobu keltského bojovníka, 
 

V 19:50 hodin dorazil Antonín Sedláček.  

• opravu silnice v Koutě, 

• dopracování areálu pod sáňkařským kopcem, 

• opravu střechy na starém obecním úřadě (č. p. 93), 

• opravu drobných sakrálních staveb v krajině, 

• vybudování veřejného osvětlení na Malé Nivě (pokud letos nebude územní rozhodnutí), 
 

Ve 20:10 hodin dorazil Lukáš Jurečka. 

• opravu zálivů u zastávek(v návaznosti na opravu silnice II/416), 

• rekonstrukci stavidla u rybníka, 

• úpravu parčíku u petanqueového hřiště, 

• opravu budovy obecního úřadu. 
 

Usnesení: 
ZO bere na vědomí zprávu starosty o plánovaných akcích na rok 2017. 

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 
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4. RŮZNÉ 
A) Obecně závazná vyhláška o regulaci nočního klidu 
 

V souvislosti s novelou přestupkového zákona došlo ke změně pravidel stanovování výjimek z doby nočního 
klidu. Obce mají možnost vydat obecně závaznou vyhlášku obce o nočním klidu, kterou se stanoví výjimečné 
případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou 
kratší nebo žádnou. Zastupitelé byli seznámení s pracovní verzí vyhlášky a diskutovali akce, které by v této 
vyhlášce neměly být opomenuty.  

 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí přípravu vyhlášky o regulaci nočního klidu.  

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:40 hodin. Příští zasedání se předpokládá 9. listopadu 2016. 

 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:  MUDr. Alena Damborská Ph.D.  ------------------------------------------------  

 

 Ing. Jan Binek Ph.D.  ------------------------------------------------  

 

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


