
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ŽATČANY 

Pořadové číslo zasedání: 

40. 
Datum zasedání: 

10. 1. 2018 
Čas zasedání: 

19:15 – 22:30 hod. 
Místo zasedání: 

Obecní úřad 
Stran zápisu: 

1/3 
Přítomni: 

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

 
Starosta zahájil jednání v 19:15 hodin a konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů. 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Rozpočet ZŠ na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020 
3. Kabelová televize 
4. Tenisové hřiště 
5. Různé 

1. ZAHÁJENÍ 
Ověřovatelé navrženi: Lukáš Jurečka, Antonín Sedláček 
Zapisovatel navržena: Jana Rudolecká. 
V programu jednání se navrhuje v bodu 5. Různé rozšířit o bod A) až D): 

A) Žádost o odkoupení pozemku 
B) Rozpočtové opatření 
C) Stavební vyjádření - Jan Lásko  
D) Stavební vyjádření - Kostyálová Veronika 

Usnesení:  
ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a doplnění programu jednání v bodu 19. Různé o body A) až D). 

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

2. ROZPOČET ZŠ A MŠ ŽATČANY NA ROK 2018 A 
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2019-2020 
Starosta informoval zastupitele o schvalování návrhu rozpočtu školy a návrhu střednědobého výhledu 
rozpočtu školy na roky 2019-2020. Dokumenty byly řádně vyvěšeny a starosta je schválil v rámci svých 
pravomocí dne 13. prosince 2017.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí rozpočet ZŠ a MŠ Žatčany na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Žatčany 
na roky 2019-2020. 

3. KABELOVÁ TELEVIZE 
Do výběrového řízení se přihlásili dva zájemci, resp. ve stanovené lhůtě odevzdali své přihlášky dva zájemci. 
Při jednání zastupitelstva otvírá doručené obálky předseda Rozvojového výboru Jan Binek.  
 



1/ Prvním zájemcem je společnost itself s. r. o., se sídlem Pálavské nám. 4343/11, 628 00  Brno, IČ 
18826016, která nabízí: kupní cena 500.000,- Kč, termín garantovaného připojení na optickou síť - 10 týdnů, 
zaručenou minimální rychlost připojení v základní variantě internetového připojení 30 Mb/s, maximální 
měsíční poplatek za základní internetové připojení a délka jeho garance (minimálně však tři roky) – poplatek 
389,- Kč s délkou garance 3 roky, maximální měsíční poplatek za základní programovou nabídku kabelové 
televize a délka jeho garance 150,- Kč / 3 roky.  
 
2/ Druhým zájemcem je společnost VIVO CONNECTION, spol. s r.o., se sídlem Nádražní 117/7, 664 51  
Šlapanice, IČ 26900696, která nabízí: kupní cena 500.000,- Kč, termín garantovaného připojení na optickou 
síť - 77 týdnů, zaručenou minimální rychlost připojení v základní variantě internetového připojení 100 Mb/s, 
maximální měsíční poplatek za základní internetové připojení a délka jeho garance (minimálně však tři roky) 
– poplatek 390 Kč s délkou garance 10 let, maximální měsíční poplatek za základní programovou nabídku 
kabelové televize a délka jeho garance 150 Kč / 5 let.   
 
Po zadání všech navrhovaných kritérií získal itself s. r. o. celkem 74,5 bodů a VIVO CONNECTION, spol. 
s r.o. získal 61,3 bodů.  
 

Usnesení:  
ZO schvaluje na základě provedeného výběrového řízení prodej sítě elektronických komunikací a 
souvisejících technických zařízení společnosti itself s. r. o., IČ 18826016, která nabídla nejvýhodnější 
podmínky, tj. získala nejvyšší celkový počet bodů dle stanovených kritérií prodeje a pověřuje starostu obce 
podpisem kupní smlouvy.  

Hlasování:  
Pro 10, proti 0, zdržel se 1 (Lukáš Jurečka). 

4. TENISOVÉ HŘIŠTĚ 
Rozvojový výbor na svém 17. zasedání řešil rezervační systém a způsob přístupu na tenisové hřiště. 
Zastupitelé byli seznámeni s rezervačním systémem v Těšanech a projednávali jeho využitelnost na tenisovém 
hřišti v Žatčanech. Rozvojový výbor považuje čipové řešení s elektronickou rezervací za vhodné řešení ke 
zvýšení a usnadnění využívání tenisového hřiště. 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí výsledek jednání Rozvojového výboru k tématu možného řešení přístupu a zázemí 
tenisového hřiště.  

5. RŮZNÉ 
A) ŽÁDOST O ODKOUPENÍ POZEMKU 
Manželé Emilie a Jaroslav Osičkovi požádali o odkoupení pozemků p. č. 466/2 v kat. území Žatčany. V roce 
1979 došlo při vyměřování stavební parcely pro stavbu RD k nepřesnému zaměření pozemku. Výše 
jmenovaní na tomto pozemku postavili v dobré víře rodinný dům s příslušenstvím. Je třeba narovnat faktický 
stav s právním. Celkem se jedná o 119 m2. Při ceně určené obcí 600 Kč/m2 se jedná o cenu 71.400 Kč. Bude 
vyvěšen záměr na prodej pozemku.  

Usnesení:  
ZO schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku parc. č. 466/2 za cenu 600 Kč/m2 při celkové výměře 119 
m2 tedy za minimální částku 71.400,- Kč.  



Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 2 (Oldřich Tichý, Jaroslav Osička) 
 

B) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 
Starosta informoval zastupitele o provedeném Rozpočtovém opatření č. 14, které provedl na základě 
pravomocí schválených zastupitelstvem. Jedná se o navýšení příjmů v rámci rozpočtu k 31. 12. 2017 ve výši 
1 262 800 Kč. O stejnou částku se upraví financování (POL 8115) a sníží se tím čerpání finančních 
prostředků z minulých let. 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí informaci starosty o provedeném rozpočtovém opatření. 
 

C) STAVEBNÍ VYJÁDŘENÍ - LÁSKO JAN 
Starosta předložil ZO žádost pana Jana Lásko o vyjádření ke stavbě rodinného domu v lokalitě Malá Niva na 
parc. č. 3851/16, včetně projektové dokumentace.  

Usnesení:  
ZO schvaluje předloženou projektovou dokumentaci stavebníka Jana Lásko. 

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

D) STAVEBNÍ VYJÁDŘENÍ – Kostyálová Veronika 
Starosta předložil ZO žádost slečny Veroniky Kostyálové o vyjádření ke stavbě rodinného domu v Žatčanech 
na parc. č. 527 a části parcely 526, včetně projektové dokumentace. 

Usnesení:  
ZO schvaluje předloženou projektovou dokumentaci stavebníka Veroniky Kostyálové. 

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 
 
Starosta obce ukončil zasedání ve 22:30 hodin. Příští zasedání se předpokládá 14. února 2018. 
 
Zapisovatel: Mgr. Jana Rudolecká ---------------------------------------------- 

Ověřovatelé: Ing. Lukáš Jurečka ---------------------------------------------- 

 Ing. Antonín Sedláček ---------------------------------------------- 

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


