
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ŽATČANY 

Pořadové číslo zasedání: 

44. 
Datum zasedání: 

9. 5. 2018 
Čas zasedání: 

19:00 – 20:30 hod. 
Místo zasedání: 

Myslivecká chata 
Stran zápisu: 

1/4 
Přítomni: 

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

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

1. Zahájení 
2. GDPR 
3. Smlouva o bezúplatném převodu komunikace na Malé Nivě 
4. Schválení příspěvku na hody 
5. Různé 

1. ZAHÁJENÍ 
Ověřovatelé navrženi: Jan Binek, Antonín Sedláček. 
Zapisovatel navržena: Jana Rudolecká. 
V programu jednání se navrhuje v bodu 5. Různé rozšířit o body A) až H): 

A) Informace o dotacích 
B) Výběr dodavatele komunální techniky 
C) Žádost o odstranění stromu 
D) Žádost o dotaci z rozpočtu obce 
E) Linka bezpečí 
F) Rozpočtové opatření 
G) Vyúčtování vody předané 
H) Prodej pozemku 

 
Usnesení:  

ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a doplnění programu jednání v bodu 5. Různé o body A) až 
H). 

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

2. GDPR 
Starosta seznámil zastupitele s účinností nařízení EU 216/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů. Dále předložil zastupitelům prohlášení člena zastupitelstva obce Žatčany. 
Dále informoval zastupitele s přípravou obecního úřadu k ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů dle GDPR. 

Usnesení: 
ZO bere na vědomí informaci starosty obce k GDPR. 



3. SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU KOMUNIKACE NA 
NIVĚ 
Obec Žatčany se při zahájení výstavby rodinných domů v ulici Na Nivě zavázala, že po dokončení výstavby 
sítí a silnice tyto převezme bezúplatně od stavebníků do svého majetku a bude na své náklady provádět 
opravy a údržbu těchto sítí. Pro možnost kolaudace vystavěných rodinných domů byla již obcí převzata 
dešťová a splašková kanalizace a také vodovod. Současná smlouva řeší převzetí komunikace a chodníku 
v dané lokalitě v hodnotě 4.084.968,93 Kč. Jistotu pozastavenou zhotoviteli ve výši 203.016,13 Kč převede 
předávající na účet přebírajícího. Nabyvatel komunikace je povinen uvolnit jistotu po uplynutí záruční doby 
dne 22. 12. 2021.  

Usnesení:  
ZO schvaluje bezúplatný převod komunikace mezi sdružením Malá Niva a obcí Žatčany v ceně 
4.084.968,93 Kč. Obec Žatčany převezme komunikaci na základě uzavřené smlouvy. 

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0 

4. SCHVÁLENÍ PŘÍSPĚVKU NA HODY 
Stárci požádali obec o poskytnutí příspěvku na pořádání hodů v roce 2018 a o pronájem veřejného 
prostranství. Obec jako každoročně stárky podpoří. Obec jako podporovatel tradic bude spolupracovat se 
stárky pro zdárný průběh hodů.  

Usnesení:  
ZO schvaluje vyčlenění části návsi pro pořádání hodů ve dnech 26. - 28. 5. 2018. Obec uhradí v rámci 
podpory hodů 10.000,- Kč za muziku pro stárky a 5.000,- Kč za muziku pro ženáče. Poplatky OSA uhradí 
pořadatelé. 

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

5. RŮZNÉ 
A) Informace o dotacích 
Starosta informoval zastupitele o výsledku žádostí o dotace na rok 2018. V rámci dotačních titulů JMK obec 
obdržela dotaci na komunální techniku v hodnotě 50.000,- Kč, na pořízení hasičského automobilu CAS 
650.000,- Kč. Z programu MMR na opravu místních komunikací 1.000.000,- Kč.  

Usnesení:  
ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o výsledku žádostí o dotace na rok 2018. 

B) Výběr dodavatele komunální techniky 
Starosta oslovil čtyři firmy o zaslání nabídky na dodávku komunální techniky. Jednalo se o firmy 
MONSTA, AGROZET Telnice, Modrohorské humno Velké Pavlovice, GARDENTECH Brno. Nabídky 
poslaly tři firmy, a to Agrozet  121.940,- Kč, Modrohorské humno 121.940,- Kč + přednostní servis, 
Gardentech Brno 112.587,- Kč. Zastupitelé rozhodli o zakoupení techniky od firmy Gardentech Brno. 

Usnesení:  
ZO schvaluje výběr dodavatele na komunální techniku GARDENTECH BRNO. 

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



C) ŽÁDOST O ODSTRANĚNÍ STROMU 
Pan Aaaaaaaaa Aaaaaa požádal o odstranění stromu, ořešáku, který se nachází na hranici parcel 621 a 622. 
Pan Aaaa bude na parcelách 620 a 621 stavět nový rodinný dům a ořešák zasahuje do prostor plánované 
výsadby.  

Usnesení:  
ZO schvaluje odstranění stromu na parcele č. 621 z důvodu výstavby nového domu. 

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

D) ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU OBCE 
Orel jednota Žatčany požádala o dotaci z rozpočtu obce ve výši 115.000,- Kč na zajištění provozu budovy 
orlovny a na nutné opravy. 
SK Žatčany požádal obec o dotaci na provoz, vybavení a nutné opravy kabin ve výši 45.000,- Kč 

Usnesení:  
ZO schvaluje dotaci pro Orel jednotu Žatčany ve výši 115.000,- Kč. 

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

Usnesení:  
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Žatčany s Orlem jednotou 
Žatčany. 

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

Usnesení:  
ZO schvaluje dotaci s SK Žatčany ve výši 45.000,- Kč. 

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

Usnesení:  
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Žatčany s SK  Žatčany. 

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

E) LINKA BEZPEČÍ 
Linka bezpečí, z. s.  požádala obec Žatčany o finanční příspěvek na činnost ve výši 5.000,- Kč. Obec tuto 
organizaci podpořila také v minulém roce a zastupitelé rozhodli o pokračování podpory i v roce 2018. 
Zastupitelé diskutovali o příspěvku a shodli se na výši 3.000,- Kč pro rok 2018.  

Usnesení:  
ZO schvaluje podporu Linky bezpečí, z.s. ve výši 3.000,- Kč. 

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

F) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 
Na dotaci pro SK Žatčany je třeba navýšit o 30.000,- Kč výdaj rozpočtu na § 3419, a to z obecné rezervy (§ 
6409). Původně bylo v rozpočtu počítáno jen s částkou 15.000,- Kč. 



Usnesení:  
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4. 

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

G) VYÚČTOVÁNÍ CENY VODY PŘEDANÉ  
Starosta seznámil zastupitele s cenou vody předané od BVK, a.s. firmě VAS, a.s., která provozuje 
vodovodní síť v naší obci. 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí informaci o ceně předané vody. 

H) PRODEJ POZEMKU 
Na březnovém zastupitelstvu byla projednávána žádost  E.ON Distribuce o odkoupení části pozemku na 
parcele 115/1 pro výstavbu kioskové trafostanice. Tato by byla vystavěna jako náhrada stávající sloupové 
trafostanice. Zastupitelé požadovali upřesnění umístění trafostanice z důvodu možného napojení 
komunikace z lokality Ovčírny v této lokalitě. Po upřesnění umístění trafostanice ZO souhlasí s vyvěšením 
záměru budoucího prodeje části parcely 115/1 v k.ú. Žatčany.  

Usnesení:  
ZO schvaluje vyvěšení záměru budoucího prodeje část parcely 115/1 v k. ú. Žatčany. 

Hlasování:  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 
 
Starosta obce ukončil zasedání ve 20:30 hodin. Příští zasedání se předpokládá 13. června 2018. 
 

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

Ověřovatelé: Ing. Jan Binek, Ph.D. -----------------------------------------  

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

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


