
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ŽATČANY 

Pořadové číslo zasedání: 

42. 
Datum zasedání: 

14. 3. 2018 
Čas zasedání: 

19:00 – 20:30 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 

 
Starosta zahájil jednání v 19:15 hodin a konstatoval, že je přítomno 9 zastupitelů, omluveni David Pavelka, 
Petr Jaša. 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Schválení účetní závěrky školy 
3. Darovací smlouva - Domov pro seniory Sokolnice 
4. Nájemní smlouva – kadeřnictví  
5. Ukončení činnosti v zásahové jednotce SDH 
6. Zpráva ze zasedání Rozvojového výboru 
7. Různé 

1. ZAHÁJENÍ 
Ověřovatelé navrženi: Jaroslav Osička, Ondřej Ryba. 
Zapisovatel navržena: Jana Rudolecká. 
V programu jednání se navrhuje v bodu 7. Různé rozšířit o bod A) až D): 

A) Předběžný souhlas s prodejem části parcely 115/1 
B) Aplikace Česká obec 
C) Spolufinancování sociálních služeb 
D) Žádost o mimořádný finanční příspěvek 

 

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

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

2. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ŠKOLY 
Zastupitelé byli seznámeni s Účetní závěrkou ZŠ a MŠ, Žatčany, příspěvkové organizace. Hospodaření 
školy prošlo kontrolou finančního výboru obce a ten doporučil předloženou účetní závěrku ke schválení. 

Usnesení:  
ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, Žatčany, příspěvkové organizace za rok 
2017. 

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



3. DAROVACÍ SMLOUVA 
Domov pro seniory Sokolnice předložil návrh smlouvy na finanční dar ve výši 10 000 Kč. Zastupitelstvo 
návrh smlouvy schválilo a pověřilo starostu jejím podpisem.   

Usnesení:  
ZO schvaluje darovací smlouvu s Domovem pro seniory Sokolnice a pověřuje starostu jejím podpisem. 

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

Usnesení:  
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 na finanční dar ve výši 10 000 Kč Domovu pro seniory Sokolnice. 

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

4. ZMĚNA NÁJEMNÍ SMLOUVY - KADEŘNICTVÍ 
Obec zveřejnila od 26. 2. 2018 do 14. 3. 2018 záměr č. 1/2018 na změnu nájemní smlouvy prostoru 
kadeřnictví v budově obce č. p. 93. Umožní nájemci uzavřít podnájemní smlouvu s dalším subjektem 
provozujícím kadeřnické služby. 

Usnesení:  
ZO schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené s aaaaaaa aaaaaaaaa. 

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

5. UKONČENÍ ČINNOSTI ČLENA V ZÁSAHOVÉ JEDNOTCE SDH 
Pan aaaaaa aaaaaa oznámil obci ukončení své činnosti v zásahové jednotce SDH ze zdravotních důvodů. 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí sdělení aaaaaa aaaaaa o ukončení činnosti v zásahové jednotce SDH. Obec děkuje panu 
aaaaaa aaaaaa za dlouholetou práci pro SDH Žatčany.  

6. ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ROZVOJOVÉHO VÝBORU 
Předseda RV informoval ZO o obsahu posledního jednání RV: hlavním tématem bylo plánování zbudování 
naučné stezky kolem obce. Dále se projednávalo plánované zpracování koncepce zeleně v obci. Dnes obec 
navštívila specialistka na zdravotní stav zeleně. Po zpracování jejího konceptu obec provede úpravy a 
výsadbu.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí zprávu předsedy Rozvojového výboru obce. 

7. RŮZNÉ 
 

A) PŘEDBĚŽNÝ SOUHLAS S PRODEJEM ČÁSTI PARCELY 115/1 
Starosta seznámil zastupitele s  žádostí firmy E.ON o možnosti odkoupení části parcely č. 115/1 pro 
zbudování nové trafostanice. Je však třeba zjistit podrobnosti k umístění trafostanice, aby nedošlo 
k omezení možnosti výstavby případné komunikace.  
 



Usnesení:  
ZO bere na vědomí žádost společnosti E.ON o vyjádření k případnému odkoupení části parcely č. 115/1 pro 
zbudování nové trafostanice a pověřuje starostu dalším jednáním se společností E.ON.  

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

B) Aplikace Česká obec 
Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou informačního systému Česká obec, tj. zřízením aplikace pro 
distribuci informací mezi občany obce. Tato nabídka by stála 6000 Kč ročně. Zastupitelé diskutovali o 
využitelnosti této nabídky a shodli se na tom, že prozatím tato nabídka není aktuální.  

Usnesení:  
ZO neschvaluje nabídku k využití systému Česká obec.   

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

C) Spolufinancování sociálních služeb 
ORP Židlochovice zaslalo návrh spolufinancování sociálních služeb jednotlivými obcemi v rámci ORP 
Židlochovice. Na základě spolupráce s JMK a podpory sociálních služeb na rok 2019 je potřeba projednat 
potřebnost jednotlivých služeb  a jejich zařazení do Základní krajské sítě sociálních služeb pro rok 2019. 
Pro udržitelnost je nutné spolufinancování ze strany obcí dle podmínek stanovených na daný rok. 
Zastupitelé souhlasí s podporou zařízení zařazených do skupiny A a C dle předložené tabulky zařazení. 

Usnesení:  
ZO schvaluje navrženou síť sociálních služeb a jejich spolufinancování pro rok 2019 se zařazením do 
skupin A, C, dle přiložené tabulky.  

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

D) Žádost o mimořádný finanční příspěvek 
Aaaaa Aaaaaaaa požádala o poskytnutí příspěvku na reprezentaci obce na festivalu ve Strážnici. 
Zastupitelstvo podpoří tuto akci příspěvkem na pokrytí nákladů spojených se zajištěním krojů a na úhradu 
nákladů spojených s hudebním doprovodem účinkujících.  

Usnesení:  
ZO schvaluje poskytnutí finanční podpory na reprezentaci obce na festivalu ve Strážnici do výše 13 tis. Kč 
oproti předloženým dokladům.  

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 
Starosta obce ukončil zasedání ve 20:30 hodin. Příští zasedání se předpokládá 11. dubna 2018. 
 
Zapisovatel: Mgr. Jana Rudolecká -----------------------------------------  

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

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

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


