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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE ŽATČANY 

Pořadové číslo zasedání: 

               15. 

Datum zasedání: 

18. 12. 2019 

Čas zasedání: 

19:14 – 21.43 hod. 

Místo zasedání: 
Obecní úřad 

Stran zápisu: 
1/7 

Přítomni: 

Jurečka Lukáš, Klein Vojtěch, Poláček František, Ryba Ondřej, Ryba Jiří, Binek Jan, Procházková Radka, 

Kostyálová Veronika, Tuček Jakub 

 

Starosta zahájil jednání v 19:14 a konstatoval, že je přítomno 9 zastupitelů.  

Omluveni: Kalla Tomáš, Dokoupilová Zdenka. 

Program jednání: 

1. Zahájení  

2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO  

3. Dodatek č. 16 ke smlouvě s Vodárenskou a.s.  

4. Kronika obce za rok 2018  

5. Inventarizace za rok 2019  

6. Vyřazení majetku  

7. Návrh smlouvy s agenturou FONTES  

8. Žádost o vyjádření ke stavbě RD na parc. č. 760  

9. Žádost o vyjádření ke stavbě RD na parc. č. 895/2  

10. Deratizace  

11. Rozpočet obce na rok 2020  

12. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2021–2023  

13. Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2020  

14. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2021–2023  

15. Plnění rozpočtu k 30. 11. 2019  

16. Rozpočtové opatření  

17. Program rozvoje obce na období 2020–2023  

18. Různé  

                                                                                                                                                                

1. ZAHÁJENÍ 

Ověřovatelé navrženi: Veronika Kostyálová 

                                   Jan Binek 

Zapisovatel navržen: Jiří Ryba 

 

     Usnesení:  

ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a doplnění bodu 18. Různé o body:  

A) DSO CEZAVA a DSO Židlochovicko – rozpočet, střednědobý výhled  

B) Kontrola finančního výboru 
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C) Projednání stavu projektu ZŠ 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

2. KONTROLA USNESENÍ PŘEDCHOZÍHO ZASEDÁNÍ ZO 

Všechny úkony vyplývající z usnesení listopadového zasedání ZO byly splněny.  

 

 

3. DODATEK Č. 16 KE SMLOUVĚ S VODÁRENSKOU A.S. 

Vodárenská a.s. zaslala obci ke schválení Dodatek č. 16. Tato smlouva řeší majetkovou a provozní 

evidenci a předávání vybraných údajů vodoprávním úřadům o nakládání s vodami v rámci provozování 

vodovodu a kanalizace v obci. Smlouva se uzavírá na jeden kalendářní rok. Cena poskytované služby 

činí 2000 Kč bez DPH. 

     Usnesení:  

ZO schvaluje Dodatek č. 16 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní 

evidence a jejím předávání, a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

4. KRONIKA OBCE ZA ROK 2018 

Kronikářka obce, paní XXXXX XXXXXXX, předložila zastupitelstvu kroniku obce Žatčany za rok 

2018. Zastupitelé konstatovali, že obsah a zpracování kroniky odpovídá skutečnosti. Paní kronikářce 

náleží odměna za zpracovanou kroniku. 

 

     Usnesení: ZO schvaluje kroniku obce Žatčany za rok 2018. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

5. INVENTARIZACE ZA ROK 2019 

Starosta předložil zastupitelům plán inventur na rok 2019 a jmenování členů ústřední inventarizační 

komise a členů inventarizačních komisí pro obecní úřad a hasiče.    

 

Usnesení:  

ZO bere na vědomí plán inventur a složení inventarizačních komisí na rok 2019.  
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6. VYŘAZENÍ MAJETKU 

Ředitelka ZŠ a MŠ předložila zastupitelstvu obce žádost o vyřazení nefunkčního a poškozeného majetku 

dle seznamu ve výši 107 751,18 Kč. Starosta předložil návrh na vyřazení majetku obce ve výši 4 179 

Kč dle seznamu. 

 

Usnesení: ZO schvaluje vyřazení majetku školy a obce dle předložených seznamů. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

7. NÁVRH SMLOUVY S AGENTUROU FONTES 

Starosta předložil zastupitelům návrh smlouvy s ATELIER FONTES, s.r.o. pro zpracování projektů na 

výsadbu biokoridorů Za hřištěm v ceně 177 144 Kč a Přední spodky v ceně 127 776 Kč s doprovodným 

popisem. Projekt lokalit bude zpracován odděleně tak, aby mohla být vydána samostatná správní 

rozhodnutí i žádosti o dotaci. Celková cena zpracování projektů je 304 920 Kč.  

ZO posoudilo ceny z předchozí spolupráce s firmou na projektech biokoridorů a vývoje cen v průběhu 

času. Navrhovaná cena projektu odpovídá současným cenovým nabídkám.  

     Usnesení:  

ZO schvaluje vypracování projektů u ATELIER FONTES, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy o dílo. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

8. ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ KE STAVBĚ RD NA PARCELE Č.760 

XXXXXX a XXXXXXX XXXXXXXX požádali o vyjádření ke stavbě rodinného domu, změně 

dokončené stavby na parcele č. 760. Jedná se o rekonstrukci rodinného domu č. p. 136. 

     Usnesení:  

ZO schvaluje stavební úpravy na p. č. 760. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

9. ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ KE STAVBĚ RD NA PARC. Č. 895/2 

 XXXXXX XXXXXXXX a XXXXXX XXXXXX předložili ZO žádost o souhlasné stanovisko 

k projektové dokumentaci pro stavbu rodinného domu, zřízení přípojek sítí a zřízení sjezdu. 

     Usnesení:  

ZO schvaluje předloženou stavební dokumentaci ke stavbě RD na parc. č. 895/2, zřízení přípojek 

sítí a zřízení sjezdu na místní komunikaci.  
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Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

10. DERATIZACE 

Zastupitelé byli seznámeni s výsledky deratizace v obci na podzim roku 2019. 

     Usnesení:  

ZO bere na vědomí výsledek deratizace. 

 

 

11. ROZPOČET OBCE NA ROK 2020 

Návrh rozpočtu obce byl řádně vyvěšen na úřední desce od 29. 11. 2019. Občané se k němu mohli 

písemně vyjádřit do 18. prosince 2019 nebo ústně na dnešním zasedání zastupitelstva. Nikdo z občanů 

neměl žádnou připomínku.  

Starosta přednesl návrh změn oproti vyvěšenému rozpočtu: 

V návrhu rozpočtu obce na rok 2020, který byl vyvěšen, nebyla v příjmech zahrnuta dotace z MMR na 

rekonstrukci komunikace v Koutě, protože v období přípravy rozpočtu měla obec k dispozici pouze 

registraci akce.  Dne 6. 12. 2019 obec obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 4 966 300 Kč a 

může ji tedy zahrnout do schvalovaného rozpočtu a snížit o tuto částku financování.   

Na vypracování projektu úpravy zeleně dvou lokalit se do schvalovaného rozpočtu navyšují výdaje na 

oddíle 37 o 300 000 Kč, jsou kryty financováním z úspor minulých let.  

Příjmy rozpočtu jsou schváleny ve výši 18 895 100 Kč, výdaje jsou schváleny ve výši 24 305 000 Kč. 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt z rezervy minulých let ve výši 5 409 900 Kč (pol. 8115). Rozpočet 

se schvaluje jako schodkový. 

Finanční vztahy k jiným rozpočtům a jiným osobám jsou ve výši 1 765 400 Kč, z toho příspěvek 

Základní škole a Mateřské škole Žatčany činí 1 381 000 Kč včetně odpisů v částce 119 444 Kč.   

Rezerva na financování vodovodu je v rozpočtu ve výši 100 000 Kč, na kanalizaci je ve výši 150 000 

Kč. 

Nejvýznamnější investiční akcí je rekonstrukce komunikace v Koutě včetně odvodnění v ceně cca 

8 500 000 Kč. 

Dle rozpočtové skladby je v příjmech u transferů závazným ukazatelem položka. U výdajů je závazným 

ukazatelem oddíl, u vztahů k jiným rozpočtům a jiným osobám je závazným ukazatelem položka. 

 

     Usnesení:  

ZO schvaluje rozpočet obce Žatčany na rok 2020. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
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12. STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE NA ROK 2021–2023 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2021–2023 byl řádně vyvěšen na úřední desce od 

29. 11. 2019 a občané se k němu mohli písemně vyjádřit do 18. prosince 2019 nebo ústně na dnešním 

zasedání zastupitelstva. Nikdo z občanů neměl žádnou připomínku.  

     Usnesení:  

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Žatčany na rok 2021–2023. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 

 

 

13. ROZPOČET ZŠ A MŠ NA ROK 2020 

Při sestavování rozpočtu obce byl do něj zapracován rozpočet ZŠ a MŠ Žatčany. Zastupitelé jsou 

seznámeni s tímto rozpočtem a berou ho na vědomí. 

     Usnesení:  

ZO bere na vědomí rozpočet ZŠ a MŠ Žatčany na rok 2020. 

 

 

14. STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ZŠ A MŠ NA ROK 2021–2023 

Zastupitelé byli seznámeni se střednědobým výhledem ZŠ a MŠ Žatčany na rok 2021–2023. 

     Usnesení:  

ZO bere na vědomí střednědobý výhled ZŠ a MŠ Žatčany na rok 2021–2023. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 

 

 

15. PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. 11. 2019 

Zastupitelé byli seznámeni s plněním rozpočtu obce k 30. 11. 2019. 

     Usnesení:  

ZO bere na vědomí plnění rozpočtu obce k 30. 11. 2019. 

 

 

16. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 

Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 13/2019 ze dne 29. 11. 2019, které schválil 

v rámci svých pravomocí. Obec obdržela dotaci z MV (GŘHZS) pro hasiče ve výši 2 800 Kč a z MŠMT 

průtokovou dotaci pro školu ve výši 887 363 Kč. 
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Dále předložil návrh na navýšení výdajů pro DSO Cezava o neinvestiční příspěvek na pojištění ve výši 

7 000 Kč a neinvestiční příspěvek na akci Charity Day ve výši 1 900 Kč. Výdaje budou kryty z rezervy 

obce (pol. 5901, § 6409). 

     Usnesení:  

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2019. 

 

     Usnesení:  

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2019. 

    Hlasování: 

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

17. PROGRAM ROZVOJE OBCE NA OBDOBÍ 2020-2023 

Zpracování zajišťoval rozvojový výbor. Od 7. června do 8. července probíhalo dotazníkové šetření 

obyvatel. Při šetření bylo celkem odevzdáno 190 vyplněných dotazníků. Od jarních měsíců až do 

počátku listopadu se rozvojový výbor věnoval diskuzi řešení jednotlivých problémů a přepracoval a 

doplňoval aktivity PRO na období 2016–2019, které ještě nebyly realizovány. Návrhy řešení byly 

postupně představovány, dolaďovány a odsouhlasovány na jednání zastupitelstva obce. 11. listopadu 

proběhlo společné setkání rozvojového a finančního výboru a byl sladěn návrh PRO a rozpočtu obce na 

rok 2020, resp. rozpočtového výhledu na období 2021–2023. 17. listopadu 2019 proběhlo setkání s 

občany, na kterém byl přestaven návrh aktivit a zejména vysvětlen způsob řešení vybraných problémů.  

Jan Binek zrekapituloval průběh zpracování a okomentoval poslední změny v návrhové části. 

     Usnesení:  

ZO schvaluje Program rozvoje obce Žatčany na období 2020–2023. 

     Hlasování: 

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

18. RŮZNÉ 

   A) DSO CEZAVA, DSO ŽIDLOCHOVICKO – ROZPOČET, 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED  

Starosta seznámil zastupitele s rozpočtem a střednědobým výhledem Dobrovolného svazku obcí Region 

Cezava a Dobrovolného svazku obcí Židlochovicko. 

     Usnesení:  

ZO bere na vědomí rozpočet DSO Region Cezava na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 

DSO Region Cezava na roky 2021–2023. 

     Usnesení:  

ZO bere na vědomí rozpočet DSO Region Židlochovicko na rok 2020 a střednědobý výhled 

rozpočtu DSO Region Židlochovicko 2021–2022. 
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   B) KONTROLA FINANČNÍHO VÝBORU 

Lukáš Jurečka seznámil zastupitele s výsledkem kontroly finančního výboru na obci. 

     Usnesení:  

ZO bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru. 

 

 

   C) PROJEDNÁNI STAVU PROJEKTU ZŠ 

Zastupitelstvo se usneslo, že bude žádat po projektantovi zdůvodnění zdržení projektové přípravy školy 

a školky a bude žádat jeho osobní vysvětlení.   

     Usnesení:  

ZO bere na vědomí 

 

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:43 hodin. Příští zasedání zastupitelstva se předpokládá 15. 1. 2020. 

 

Zapisovatel: Jiří Ryba                         ______________________________ 

Ověřovatelé: Veronika Kostyálová     ______________________________ 

  Jan Binek ______________________________                         

Starosta: František Poláček ______________________________ 


