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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE ŽATČANY 

Pořadové číslo zasedání: 

               13. 

Datum zasedání: 

16. 10. 2019 

Čas zasedání: 

19:05 – 22.21 hod. 

Místo zasedání: 
Obecní úřad 

Stran zápisu: 
1/4 

Přítomni: 

 Dokoupilová Zdenka, Jurečka Lukáš, Klein Vojtěch, Poláček František, Ryba Ondřej, Veronika Kostyálová, 

Tomáš Kalla, Radka Procházková, Jiří Ryba, Jan Binek, Jakub Tuček. 

 

Starosta zahájil jednání v 19:05 a konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů.  

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO 

3. Vyjádření ke stavebním úpravám 

4. Rozvojový výbor 

5. Různé    

                                                                                                                                                             

1. ZAHÁJENÍ 

Ověřovatelé navrženi:  Zdena Dokoupilová 

                                     Radka Procházková 

Zapisovatel navržen:    Jiří Ryba 

 

V programu jednání se navrhuje v bodu 5. Různé zařadit body  

               A) Kontrola plnění rozpočtu 

               B) Rozpočtové opatření č.10 

               C) Aktualizace projektu - rybník 

               D) Škola 

               E) Informace starosty 

 

     Usnesení:  

ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a doplnění programu jednání v bodu 5. Různé o 

body A) až E). 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

2. KONTROLA USNESENÍ PŘEDCHOZÍHO ZASEDÁNÍ ZO 

 

Všechny úkony vyplývající z usnesení srpnového zasedání ZO byly splněny.  
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3. VYJÁDŘENÍ KE STAVEBNÍM ÚPRAVÁM  

Pan XXXXXXX XXXXXXX požádal o vyjádření k plánovaným stavebním úpravám a zřízení 

vodovodní přípojky k rodinnému domu č.p. 233.  

     Usnesení:  

ZO schvaluje stavební úpravy domu č. p. 233 a zřízení vodovodní přípojky za podmínky uzavření 

dohody o poskytnutí příspěvku na zřízení vodovodní přípojky. 

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

4. ROZVOJOVÝ VÝBOR 

Jan Binek seznámil zastupitele s jednáním rozvojového výboru, následovala diskuse. Hlavní probírané 

body: 

- zápisy z RV budou zveřejněny formou aktuality na webu obce 

- bude zavedena sekce „Dotazy občanů“ na webu obce s jednoduchým formulářem na pokládání 

dotazů/podnětů 

- reakce na nejčastější podněty občanů z dotazníkového šetření budou postupně zveřejňovány na 

webu obce 

- Infrastruktura - přechod přes silnici u křižovatky na Újezd, zpomalovací prahy na vybraných 

místních komunikacích („cyklostezka“ za hřištěm), návaznosti autobusových spojů, možnost 

zřízení další autobusové zastávky směrem na Nesvačilku (u sokolovny), optimalizace likvidace 

odpadů, kolumbárium na hřbitově 

- Život v obci - výstavba nové MŠ, problém s projektem kvůli připojení energií. Pítko na návsi, 

podlahy v ZŠ,  

- Životní prostředí - rozšiřování zeleně, výsadba  

 

5. RŮZNÉ 

A) KONTROLA PLNĚNÍ ROZPOČTU 

Zastupitelé byli seznámeni s plněním rozpočtu obce k 30. září 2019. 

 

 

     Usnesení:  

ZO bere na vědomí informace o plnění rozpočtu k 30.9.2019 

 

B) Rozpočtové opatření č. 10 

 

Starosta informoval zastupitele o RO č. 10, které provedl v rámci svých pravomocí. Jedná se o dorovnání 

příjmů ve výši 115 000 Kč. (tržby za pozemek 63 000 Kč., Eko - kom…) 
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     Usnesení:  

ZO bere na vědomí RO č.10   

 

C) AKTUALIZACE PROJEKTU RYBNÍK 

 

Starosta projednal s projektanty aktualizaci projektu rekonstrukce stavidla rybníku. Na základě 

požadavku Povodí Moravy bude nutné zpracovat nový Manipulační řád rybníku. Dále bude nutné 

aktualizovat a upravit stávající projekt z důvodu zjištění netěsnosti rybniční hráze. Předpokládaná cena 

za manipulační řád je 20 000 Kč a za aktualizaci a doprojektování technického řešení opravy hráze 

rybníku je 30 000 Kč.   

 

 

    Usnesení: 

ZO schvaluje vypracování nového regulačního řádu pro rybník v Žatčanech firmou LB projekt. 

     Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

   Usnesení:  

ZO schvaluje dopracování a aktualizaci projektu opravy stavidla rybníku firmou LB projekt. 

     Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

D) ŠKOLA 

 

Jakub Tuček požádal o zařazení bodu do programu zastupitelstva na základě informací, které získal 

ohledně nového financování školství. Jakub Tuček vznesl dotaz na MŠMT ohledně financování škol od 

roku 2020. Dotaz vznesl na základě projednávání rozpočtu a financování školy z rozpočtu obce. 

Informace MŠMT je přílohou zápisu. 

 

Usnesení:  

ZO bere na vědomí informace o novém způsobu financování školství. 

 

 

E) INFORMACE STAROSTY 

 

Starosta informoval zastupitele o probíhajícím výběrovém řízení rekonstrukce komunikace v Koutě. 

Informoval o přípravě projektu na výstavbu chodníku od evangelického hřbitova  k Šanhaji. 

Informoval o ukončení smlouvy s městem Klobouky u Brna o ukládání odpadu na skládce. 

Informoval o oznámení firmy REMAT o změně ve sběru papírového odpadu, bude odebírán zdarma. 

Informoval o probíhajícím jednání mezi Státním pozemkovým úřadem a obcí o převodu pozemků do 

vlastnictví obce. 

Informoval o připravované schůzce s agenturou Fontes o možnostech ozelenění a krajinných úpravách 

v katastru obce. 
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Usnesení:  

ZO bere na vědomí informace starosty obce. 

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 22:21 hodin. Příští zasedání zastupitelstva se předpokládá 23. až 25. 

října 2019. 

 

 

 

Zapisovatel:      Jiří Ryba                         ______________________________ 

Ověřovatelé: Zdena Dokoupilová    ______________________________ 

  Radka Procházková ______________________________                         

Starosta:           František Poláček ______________________________ 


