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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ŽATČANY  

Pořadové číslozasedání: 

27. 
Datum zasedání: 

14. 12. 2016 
Čas zasedání: 

19:00 – 22:00 hod. 
Místo zasedání: 

Obecní úřad 
Stran zápisu: 

1/6 
Přítomni: 

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

 

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin a konstatoval, že je přítomno 8 zastupitelů, omluveni jsou Alena Damborská a 
Petr Jaša, Lukáš Jurečka dorazí později. 

 

Program jednání: 
1. Zahájení 

2. Rozpočet na rok 2017 

3. Rozpočtový výhled na roky 2018- 2019 

4. Inventarizace za rok 2016 

5. Kronika za rok 2015 

6. Odsouhlasení příspěvku – Region Cezava 

7. Smlouva o bezúplatném převodu parcel 774/3 a 759/4 

8. Dodatek smlouvy VAS Brno 

9. Smlouva o dodávce energií E.ON 

10. VEGAKOM- zřízení služebnosti 

11. Rozpočtové opatření 

12. Žádost o odkoupení pozemku 

13. Různé 

1. ZAHÁJENÍ 
Ověřovatelé navrženi: Jaroslav Osička, Ondřej Ryba 

Zapisovatel navržena: Jana Rudolecká 

V programu jednání se navrhuje v bodu13. Různé rozšířit o bod A) až G): 

A) Žádost ZŠ o doplnění zřizovací listiny  

B) Smlouva o poskytnutí odborné poradenské služby v oblasti BOZP a PO 

C) OZV obce 1/2016 o nočním klidu 

D) Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

E) Žádost o vyjádření k projektu II/380 Tuřany – Telnice- Moutnice, extravilán-DÚR 3. Stavba 

F) Zpráva o činnosti školy za 3. čtvrtletí 2016 

G) Návrh na vyřazení majetku v ZŠ 

Usnesení:  
ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a doplnění programu jednání v bodu 13. Různé o body A) až G) 

Hlasování:  
Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
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2. ROZPOČET NA ROK 2017 
Návrh rozpočtu obce byl řádně vyvěšen na úřední desce od 25. 11. 2016 do 14. 12. 2016. Občané se k němu mohli 
písemně vyjádřit do 13. prosince 2016 nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Nikdo z občanů neměl žádnou 
připomínku. Starosta navrhuje ve výdajích snížit §2212 o 300 tis. Kč, závazný ukazatel 22** je ve výši  3 610 000 
Kč,navýšit § 3330 o 200 000,- Kč, a závazný ukazatel 33** je ve výši 1 050 000,- Kč , navýšit § 6112 o 50 000,- Kč., 
navýšit § 6171 o 50 000,- Kč., závazný ukazatel 61**je ve výši 2 052 000,-Kč. Provozní příspěvek pro školu je ve výši 
1 080 000 Kč, z toho odpisy tvoří částku 115 236 Kč. 

Příjmy rozpočtu jsou ve výši 9 801 500 Kč, výdaje jsou ve výši 17 068 000 Kč, splátka půjčky SFŽP na kanalizaci je ve 
výši 444 000 Kč (pol. 8124), rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt z rezervy minulých let ve výši 7 266 500 Kč (pol. 
8115).  

Usnesení:  
ZO schvaluje navržené úpravy v rámci položek rozpočtu obce Žatčany na rok 2016. 

Hlasování:  
Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení:  
ZO schvaluje rozpočet obce Žatčany na rok 2016. 

Hlasování:  
Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

3. ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2018- 2019 
Starosta předložil zastupitelům na základě plánu rozvoje obce Rozpočtový výhled na roky 2018-2019. Ve výhledu je 
zapracován stav finančních rezerv z minulých let, splátka úvěru SFŽP na výstavbu kanalizace, ukládání rezervy na 
obnovu kanalizace. 

Usnesení:  
ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2018 – 2019. 

Hlasování:  
Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVENTARIZACE ZA ROK 2016 
Starosta předložil zastupitelům plán inventur za rok 2016. Je třeba jmenovat členy inventarizačních komisí.   

1/ Ústřední inventarizační komise bude ve složení: Edita Bílá (předsedkyně), Ing. František Poláček, Ing. Antonín 
Sedláček, Ing. Lukáš Jurečka, Jana Jašová (členové).  

2/ Inventarizační komise (Obecní úřad – fyzická inventura majetku) bude ve složení: MVDr. Ondřej Ryba  (předseda), 
Ing. František Poláček, Petr Jaša (členové). 

3/ Inventarizační komise (Hasiči – fyzická inventura majetku) bude ve složení: Jaroslav Osička (předseda), Radek 
Tichý, Oldřich Tichý (členové). 

4/ Inventarizační komise (dokladová inventura pohledávek, závazků, nehmotného majetku, fyzická a dokladová 
inventura pozemků, fyzická inventura cenin) bude ve složení: Ing. František Poláček (předseda), Jana Jašová (člen). 

5/ Do inventarizační komise v ZŠ a MŠ Žatčany jsou za obec jmenováni: Ing.Jan Binek a Mgr. Jana Rudolecká.  

V 20:20 hod. se dostavil Lukáš Jurečka. 

Usnesení:  
ZO schvaluje plán inventarizace za rok 2016.  

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 
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5. KRONIKA ZA ROK 2015 
Zastupitelům byla předložena ke kontrole kronika obce za rok 2015, zastupitelé připomínkovali některá drobná 
upřesnění zápisu.  

Usnesení:  
ZO schvaluje kroniku obce za rok 2015 a přiznává odměnu kronikářce. 

Hlasování:  
Pro 8, proti 0, zdržel se 1 (Antonín Sedláček) 

6. ODSOUHLASENÍ PŘÍSPĚVKU – REGION CEZAVA 
DSO REGION CEZAVA zaslal vzájemné odsouhlasení neinvestičního příspěvku na pojištění na základě Dodatku č. 10 
a 11 k pojistné smlouvě č. 7720294149 ve výši 7 210 Kč. 

Usnesení:  
ZO schvaluje neinvestiční příspěvek DSO REGIONU CEZAVA na úhradu pojištění ve výši 7.210,- Kč. 

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

7. SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM P ŘEVODU PARCEL 774/3 A 759/4 
Na základě žádosti obce a následném majetkoprávním šetření zaslal ÚZSVM  Smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/212 (p.č.759/4) a Smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP- 16/218 (p.č.774/3). Zastupitelstvo se seznámilo s těmito smlouvami 
a schvaluje bezúplatný převod těchto pozemků do vlastnictví obce Žatčany. 

Usnesení:  
ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP- 
16/212. 

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

Usnesení:  
ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP- 16/218. 

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

8. DODATEK SMLOUVY VAS BRNO 
VAS Brno a.s. zaslala obci Dodatek č. 13 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence a 
o jejím předávání. Cena za vedení této evidence je 2.500,- Kč bez DPH. 

Usnesení:  
ZO schvaluje Dodatek č. 13 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence a o jejím 
předávání. 

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

9. SMLOUVA O DODÁVCE ENERGIÍ E.ON 
Starosta poptal nabídku  Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí  u dodavatele E.ON 
Energie a.s. Tento nabídl smlouvu o dodávce elektřiny na rok 2017 v cenách:Standard 1 030Kč ve VT/MWh, Accu 
1 120 Kč ve VT/MWh a 699 Kč v NT/MWh, Light 824 Kč ve VT/MWh. Smlouva je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. 

Usnesení:  
ZO schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí mezi Obcí Žatčany a E.ON 
Energií, a.s. 
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Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

10. VEGAKOM- ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI 
Firma Vegakom zaslala na obec Smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí Žatčany a Českou telekomunikační 
infrastrukturou a.s. Jedná se o zřízení, provozování, údržbě a opravách  Komunikačního zařízení na parcele 10/46 v k.ú. 
Žatčany ve vlastnictví obce. Služebnost se zřizuje jednorázovou náhradou ve výši 1 000,- Kč. 

Usnesení:  
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí Žatčany a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. 

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

11. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 
Rozpočtové opatření č. 12: 
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 12, které provedl 30.11.2016 v rámci svých pravomocí. O 90 
tis. byl navýšen výdaj na správě na nově pořízenou klimatizaci (50 tis.) a zabezpečovací zařízení (34 tis.). Vznikly vyšší 
náklady na IT servis. 

Usnesení:  
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 12 

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

 

Rozpočtové opatření č.13: 
Příspěvek DSO REGIONU CEZAVA na úhradu pojištění ve výši 7.300,- Kč. Poskytnuto z rezervy. 

Usnesení:  
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 13 

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

 

Dále bude nutné ke konci roku z důvodu předpokládaných vyšších daňových příjmů oproti plánovanému rozpočtu 
upravit příjmy na položkách  daňových příjmů.  

Usnesení:  
ZO pověřuje starostu provést ke konci roku 2016 rozpočtové opatření na přijaté daňové příjmy z finančního úřadu 
(položky 1111, 1112, 1113, 1121, 1211, 1511) dle skutečnosti bez omezení výše, o tyto částky upravit položku 
financování 8115.  

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

12. ŽÁDOST O ODKOUPENÍ OBECNÍHO POZEMKU 
Myslivecký spolek Žatčany požádal dopisem č.j. 941/2016/ ZTC ze dne 30.11.2016 o odkoupení části pozemku 
z parcely 3540 v k.ú. Žatčany LV 10001. 

Usnesení:  
Uvedená parcela nemůže být z důvodu váznoucího zástavního práva předmětem kupní smlouvy, proto ZO doporučuje 
uzavření nájemní smlouvy. 

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

A) Žádost ZŠ o doplnění zřizovací listiny 
Ředitelka ZŠ žádá ZO o doplnění zřizovací listiny: 

1. do článku g) okruhy doplňkové činnosti (provozování kroužků) 

2. vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu  

3. specifikace vyřazování majetku a jeho nákupu do zřiz. listiny (částku, podle které smí ředitelka ZŠ 
vyřazovat nebo nakupovat majetek bez souhlasu obce, navržena částka 40 000,-Kč). 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí potřebu doplnit zřizovací listinu ZŠ a pověřuje starostu obce přípravou aktualizovaného znění 
zřizovací listiny.  

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

B) Smlouva o poskytnutí odborné poradenské služby v oblasti BOZP a PO 
Firma BSP consulting s.r.o.provádí pro zaměstnance obce každoročně školení a poradenské služby v oblasti BOZP a 
PO. Zaslala smlouvu na poskytováníporadenské služby. 

Usnesení:  
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí poradenské služby v oblasti BOZP a PO mezi Obcí Žatčany a BSP consulting s.r.o. 
pro rok 2017. 

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

C) OZV obce č. 1/2016 o nočním klidu 
Zastupitelstvo obce se usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. 

Usnesení:  
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Žatčany č. 1/2016. 

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

 

D) Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Auditorská firma při průběžné kontrole upozornila obec na možné porušení podmínek dotace pro TJ Sokol na výměnu 
oken v sokolovně. Může se jednat o investici, přitom dotace byla poskytnuta jako neinvestiční. Sokol podal žádost o 
změnu dotace na výměnu oken z neinvestiční na investiční. Tuto situaci narovná Dodatek č.1 ke smlouvě. 

Usnesení:  
ZO schvaluje Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro TJ Sokol Žatčany. 

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

 

E) Žádost o vyjádření k projektu II/380 Tuřany - Telnice - Moutnice, extravilán 
- DÚR 3. stavba 
Projekční kancelář Rybák- projektování staveb, spol.s.r.o. předložila obci k posouzení návrh projektu II/380 a požádala 
o vyjádření a souhlasu s projektem pro územní rozhodnutí. 
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Usnesení:  
ZO nemá námitky k předloženému projektu a souhlasí s vydáním územního rozhodnutí ke stavbě II/380 Tuřany – 
Telnice - Moutnice, extravilán-DÚR 3. stavba 

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

F) Zpráva o činnosti školy za 3. čtvrtletí 2016 
Ředitelka ZŠ předložila zastupitelstvu Zprávu o činnosti školy za 3. čtvrtletí 2016 a plán účetních odpisů ZŠ na rok 
2017. Obec předala škole v roce 2016 technické zhodnocení budovy ZŠ ve výši 707 tis. Kč. Z toho důvodu došlo 
k navýšení odpisů. 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí předloženou zprávu ředitelky školy za 3. čtvrtletí 2016. 

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

 

Usnesení:  
ZO schvaluje Plán účetních odpisů na rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Žatčany a 
změnu odpisů za listopad a prosinec 2016. 

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

G) Návrh na vyřazení majetku v ZŠ 
Ředitelka ZŠ předložila návrh na vyřazení poškozeného a nefunkčního majetku dle seznamu ve výši 59. 300,- Kč. 

Usnesení:  
ZO schvaluje vyřazení majetku ve výši 59.300,- Kč dle předloženého seznamu. 

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

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 22:00 hodin. Příští zasedání se předpokládá 11. ledna 2017. 

 

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

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Osička  ------------------------------------------------ 

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

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


