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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ŽATČANY  

Pořadové číslo zasedání: 

32. 
Datum zasedání: 

10. 5. 2017 
Čas zasedání: 

19:00 – 21:45 hod. 
Místo zasedání: 

Obecní úřad 
Stran zápisu: 

1/4 
Přítomni: 

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

 

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin a konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů. 

Program jednání: 
1. Zahájení 

2. Účetní závěrka obce za rok 2016 

3. Závěrečný účet obce za rok 2016 

4. Volnočasové aktivity 

5. Internet, kabelová televize 

6. Různé 

1. ZAHÁJENÍ 
Starosta oznámil, že dne 30. dubna složila mandát zastupitele paní Alena Damborská, která bude pracovně 
pobývat dlouhodobě v zahraničí. Jako náhradník dle pořadí je pan David Pavelka. Před zahájením zastupitelstva 
složil slib zastupitele a starosta mu předal Osvědčení o zvolení. 

Ověřovatelé navrženi: Lukáš Jurečka, Petr Jaša 

Zapisovatel navržena: Jana Rudolecká 

V programu jednání se navrhuje v bodu 7. Různé rozšířit o bod a) až f): 

a) smlouva s auditorskou firmou 

b) odměna zastupiteli 

c) park na návsi 

d) dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 
podmínkami č. BP-16/212 

e) žádost o podporu - linka bezpečí 

f) dražební vyhláška 

Usnesení:  
ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a doplnění programu jednání v bodu 7. Různé o body a) až f). 

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

2. ÚČETNÍ ZÁV ĚRKA OBCE ZA ROK 2016 
Zastupitelé byli seznámeni s účetní závěrkou obce za rok 2016, finanční výbor obce doporučil její schválení.  

Usnesení:  
ZO schvaluje účetní závěrku obce Žatčany za rok 2016. 

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 
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3. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2016 
Zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem obce Žatčany za rok 2016. Návrh závěrečného účtu byl 
vyvěšen na úřední desce od 24. 4. 2017 do 11. 5. 2017. K závěrečnému účtu obce nebyly vzneseny žádné 
námitky.   

Usnesení:  
ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Žatčany za rok 2016, a to bez výhrad. 

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

4. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
Zastupitelé řešili plánovanou výstavbu dětského hřiště na pozemku za evangelickým hřbitovem. V konceptu je 
uvažováno o umístění dřevěných herních prvků z akátového dřeva pro mladší děti, tak aby vše citlivě zapadlo do 
okolí. Proběhl výběr prvků s ohledem na jejich využití a cenu. Jako dodavatel byla vybrána společnost HT 
WOOD s. r. o. Park bude doplněn také kolotočem vybraným podle nabídky oslovených firem. Pozemek bude 
zatravněn, proběhne výsadba minimálně jednoho stromu, bude umístěn mobiliář.  

Dále je uvažováno o zřízení malého Ninja parku pro starší děti a všechny sportovně založené dospělé. ZO 
diskutovalo o nejvhodnějším místě pro vybudování tohoto sportoviště.  

Usnesení:  
ZO schvaluje vybudování dětského hřiště na pozemku parc. č. 361 v rozsahu 4 herních prvků a mobiliáře 
v předpokládané ceně 80.000,- Kč a pořízení kolotoče na základě nabídek oslovených firem. 

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

 

Ve 20:40 hod. odešla Edita Bílá, omluvena. 

5. INTERNET, KABELOVÁ TELEVIZE 
Starosta shrnul do bodů témata na provozování kabelové televize a internetu. Je potřeba doplnit připojení ulice 
Malá Niva a Šanhaj. Již v současné době je třeba uvažovat o zavedení optického kabelu do obce, které však 
nenabízí všechny společnosti poskytující kabelovou televizi a internet. ZO diskutovalo o možnosti stávající síť 
pronajmout s tím, že další investice půjdou primárně z finančních prostředků obce. Další možností je prodat 
celou síť poskytovateli, který by vyhrál výběrové řízení a investice by financoval ze svých prostředků.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí zprávu starosty o nutnosti řešit stávající provoz kabelové TV a internetu. Starosta vyzval 
všechny zastupitele, aby navrhli řešení dalšího vlastnictví kabelové sítě a navrhli společnosti, které by bylo 
vhodné oslovit.  

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

6. RŮZNÉ 
a) Smlouva s auditorskou firmou 
Starosta předložil zastupitelstvu návrh smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření na rok 2017 a 2018 
auditorskou firmou AUDIT - DANĚ spol. s r. o. Zastupitelé se seznámili se zněním smlouvy a schvalují její 
znění. 

Usnesení:  
ZO schvaluje předloženou smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření na rok 2017 a 2018 s auditorskou 
společností AUDIT-DANĚ spol. s r. o., Brno a pověřují starostu jejím podpisem.  
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Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

b) Odměna zastupiteli  
Starosta navrhl, aby Davidu Pavelkovi a Antonínu Sedláčkovi byla přiznána odměna za výkon funkce člena 
zastupitelstva ve výši 400 Kč měsíčně, a to od 1. 6. 2017. 

Usnesení:  
ZO schvaluje panu Davidu Pavelkovi a Antonínu Sedláčkovi měsíční odměnu za výkon funkce člena 
zastupitelstva ve výši 400 Kč, a to s platností od 1. 6. 2017.  

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 1 (David Pavelka). 

 

c) Park na návsi 
Starosta informoval o postupu prací v parku na návsi. Umělecký kovář Ivo Lorenz z Telnice předložil návrh 
krytu studny uměleckým kováním, které bude sloužit jako malá fontána. Zastupitelé se seznámili s návrhem, 
který vychází ze znaku obce. Předpokládaná cena je 60.000,- Kč. 

Usnesení:  
ZO schvaluje předložený návrh kováře Iva Lorenze na výrobu uměleckého kování krytu studny v upravovaném 
parku na návsi s předpokládanou cenou 60.000,- Kč.  

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

 

d) Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/212 
Starosta seznámil zastupitele s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu parcely 759/4 zaslaném 
ÚZSVM, kterým se upravuje smlouva schválená na 27. zasedání ZO.  

Usnesení:  
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 
s omezujícími podmínkami č. BP-16/212. 

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

 

e) Žádost o podporu - linka bezpečí 
Linka bezpečí požádala obec o podporu ve výši 5.000,- Kč na rok 2017. Linka bezpečí je hojně využívána 
zejména dětmi, a to s velkým úspěchem, pomohla již mnoha dětem.  

Usnesení:  
ZO schvaluje finanční dar společnosti Linka bezpečí ve výši 5.000,- Kč na rok 2017.  

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

 

f) Dražební vyhláška  
Exekutorský úřad Brno –venkov, soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, zaslal Usnesení o nařízení elektronického 
dražebního jednání na podíl o velikosti ¾ pozemku parc. č. 3407 o celkové výměře 2504 m2, nejnižší podání je 
ve výši 20.000,- Kč. S ohledem na výhodnou výši nejnižšího podání navrhl starosta obce zúčastnit se dražby.  
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Usnesení:  
ZO schvaluje účast obce na elektronické dražbě a pověřilo starostu koupí pozemku formou dražby.  

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

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:45 hodin. Příští zasedání se předpokládá 14. června 2017. 

Zapisovatel: Mgr. Jana Rudolecká _________________________________ 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Lukáš Jurečka _________________________________ 

 Petr Jaša _________________________________ 

Starosta: Ing. František Poláček _________________________________ 


