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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ŽATČANY  

Pořadové číslo zasedání: 

34. 
Datum zasedání: 

19. 7. 2017 
Čas zasedání: 

19:00 – 21:30 hod. 
Místo zasedání: 

Obecní úřad 
Stran zápisu: 

1/3 
Přítomni: 

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

 

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

Hosté: zástupci projektového atelieru ABRAS Ing. arch. Monika Sirná, ředitelka školy Mgr. Alena Stávková. 

 

Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Studie přestavby mateřské školy 
3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
4. Internet, kabelová televize 
5. Dětské hřiště 
6. Různé 

1. ZAHÁJENÍ 
Ověřovatelé navrženi: Jaroslav Osička, David Pavelka 

Zapisovatel navržena: Jana Rudolecká 

 V programu jednání se pak navrhuje v bodu 6. Různé rozšířit o bod a) až d): 

a) Plnění rozpočtu za první pololetí roku 2017 

b) Úpravy obecního úřadu 

c) Závěrečný účet DSO Region CEZAVA za rok 2016 

d) Závěrečný účet DSO Region Židlochovicko za rok 2016 

 

Usnesení:  
ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a doplnění programu jednání v bodu 6. Různé o body a) až d). 

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

2. STUDIE PŘESTAVBY MATE ŘSKÉ ŠKOLY 
Na základě smlouvy o dílo zpracovává atelier ABRAS studii „Přístavba mateřské školy v Žatčanech“  na zahradě 
základní školy. Studii zpracovává Ing. arch. Sirná, která zastupitelům návrh studie předložila. Jednotlivé části studie 
byly zastupitelům detailně popsány a bylo vysvětleno jejich využití v návaznosti na poměrně striktní hygienické, 
požární, stavební a jiné normy.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí předloženou studii „Přístavba mateřské školy v Žatčanech“. 

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 
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3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPO ČTU JMK 
Jihomoravský kraj zaslal obci návrh smlouvy na čerpání dotace z Dotačního programu Program rozvoje 
Jihomoravského kraje pro rok 2017, podprogramu Podpora rozvoje venkova JMK 2017. Obec žádala o dotaci na akci: 
Snížení energetické náročnosti ZŠ Žatčany. JMK schválil dotaci ve výši 200 000,- Kč. Zastupitelé byli seznámeni se 
smlouvou a pověřili starostu jejím podpisem. 

Usnesení:  
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 045011/17/ORR a pověřuje starostu jejím podpisem. 

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

4. INTERNET, KABELOVÁ TELEVIZE 
Zastupitelé opět diskutovali o řešení situace s provozem kabelové televize a poskytováním internetu. V nejbližší době 
bude nutné rozhodnout, jak dále s kabelovou sítí naložit. Zastupitelé se shodli, že toto rozhodnutí nelze učinit bez 
znalosti odhadní (tržní) ceny kabelové sítě.   

Usnesení:  
ZO schvaluje poptání ceny posudku technického stavu kabelové sítě a v návaznosti na ni zpracování nezávislého 
posudku ke zjištění odhadní ceny kabelové sítě.  

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

5. HŘIŠTĚ 
Starosta obce informoval zastupitele o blížící se realizaci dětského hřiště u evangelického hřbitova. Do konce tohoto 
týdne by se měly instalovat herní prvky. Rekonstrukce tenisového hřiště je i nadále v řešení, byly poptány nové ceny 
v návaznosti na upřesnění požadavků obce.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí zprávu starosty o realizaci dětského hřiště u evangelického hřbitova a přípravě plánu rekonstrukce 
tenisového hřiště.  

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

6. RŮZNÉ 
a) Plnění rozpočtu za první pololetí roku 2017 
 

Starosta seznámil zastupitele s plněním rozpočtu za první pololetí roku 2017, příjmy i výdaje odpovídají uplynulé 
dekádě. Případné změny závazných ukazatelů jsou řešeny průběžně rozpočtovými opatřeními. 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí plnění rozpočtu obce za první pololetí roku 2017.  

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

 

b) Úpravy obecního úřadu 
 

S ohledem na stále se rozrůstající agendu obecního úřadu je nutné posílit personální stav obce o jednoho 
administrativního pracovníka, minimálně na částečný úvazek. Z tohoto důvodu je třeba upravit vnitřní dispozice 
horního patra obecního úřadu. Starosta předložil k diskusi potřebu stavebních úprav uvnitř obecního úřadu. 
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Usnesení:  
ZO schvaluje úpravu vnitřního uspořádání 1. NP budovy obecního úřadu a pověřuje starostu výběrem firmy, která 
úpravy provede (oslovení minimálně tří firem, aby podaly cenové nabídky).  

Hlasování:  
Pro 9, proti 1 (Antonín Sedláček), zdržel se 0. 

 

c) Závěrečný účet DSO Region CEZAVA za rok 2016 
 

Zastupitelé měli možnost seznámit se se Závěrečným účtem DSO Regionu CEZAVA, který byl vyvěšen na úřední 
desce od 30. 5. 2017 do 23. 6. 2017. Závěrečný účet byl schválen Valnou hromadou DSO Regionu CEZAVA dne 22. 6. 
2017. Zastupitelé berou na vědomí Závěrečný účet DSO Regionu CEZAVA za rok 2016. 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí Závěrečný účet DSO Regionu CEZAVA za rok 2016. 

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

 

d) Závěrečný účet DSO Region Židlochovicko za rok 2016  
 

Zastupitelé měli možnost seznámit se se Závěrečným účtem DSO Regionu Židlochovicko, který byl vyvěšen na úřední 
desce od 22. 3. 2017 do 30. 6. 2017. Závěrečný účet byl schválen Valnou hromadou DSO Regionu Židlochovicko dne 
25. 5. 2017. Zastupitelé berou na vědomí Závěrečný účet DSO Regionu Židlochovicko za rok 2016.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí Závěrečný účet DSO Regionu Židlochovicko za rok 2016. 

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

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:30 hodin. Příští zasedání se předpokládá 9. srpna 2017. 

 

 

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

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

 David Pavelka  ------------------------------------------------ 

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


