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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE ŽATČANY 

Pořadové číslo zasedání: 

               20. 

Datum zasedání: 

20. 5. 2020 

Čas zasedání: 

19:06 – 22:18 hod. 

Místo zasedání: 
Orlovna Žatčany 

Stran zápisu: 
1/12 

Přítomni: 

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

Veronika, Kalla Tomáš, Tuček Jakub, Dokoupilová Zdenka, Ryba Ondřej 

 

Starosta zahájil jednání v 19:06 a konstatoval, že je přítomno 10  zastupitelů. Nedostavil se Jakub 

Tuček. 

Host: XXXXX XXXXXXXX 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO 

3. Zpráva finančního výboru o provedených kontrolách 

4. Účetní závěrka obce za rok 2019 

5. Závěrečný účet obce za rok 2019 

6. Účetní závěrka školy za rok 2019 

7. Základní škola – inspekční zpráva, zpráva o činnosti za 1. čtvrtletí 2020 

8. Výběrové řízení – Žatčany komunikace u tenisového hřiště 

9. Smlouva o dílo 020220Z – komunikace 

10. Dodatek č.1 přikazní smlouvy – stavební dozor silnice Kout 

11. Sociální služby Židlochovice 

12. Závěrečný účet Regionu Cezava 

13. Vyřazení majetku 

14. XXXXXXX – žádost o vyjádření ke stavbě 

15. XXXXXXX – žádost o vyjádření ke stavbě 

16. XXXXXX – žádost o vyjádření ke stavbě 

17. E.On – žádost o vyjádření pro územní souhlas el. přípojka 

18. Pronájem pozemků 

19. Deratizace 

20. Rozpočtové opatření 

21. Různé 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Ověřovatelé navrženi: Veronika Kostyálová 

                                       Jan Binek 

Zapisovatel navržen: Jiří Ryba 

 

V programu jednání se navrhuje v bodu 21. Různé zařadit body  

                    A) Modulární mateřská školka 
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                    B) Vyřazení pohledávky 

                    C) Kultura – dopady nouzového stavu 

        D) Dokončení projektu MŠ 

                    E) Žádost o dotace – Sokol, Orel 

                    F) Žádost o prominutí nájmu – kadeřnictví 

                     

 

     Usnesení:  

ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a rozšíření bodu 21. Různé o bod A) až F)   

 

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

2. KONTROLA USNESENÍ PŘEDCHOZÍHO ZASEDÁNÍ ZO 

Úkoly vyplývající z usnesení dubnového zasedání byly splněny. 

 

     Usnesení:  

ZO bere na vědomí. 

 

 

3. ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU O PROVEDENÝCH 

KONTROLÁCH 

Předseda finančního výboru Lukáš Jurečka seznámil zastupitele s kontrolou finančního výboru, která 

proběhla na obci 4. 5. 2020. Seznámil je také s vývojem sdílených daňových příjmů ovlivněných 

zavedením nouzového stavu. Navrhuje situaci sledovat a po I. pololetí roku 2020 vyhodnotit a provést 

úpravy v příjmové a výdajové části rozpočtu.    

 

     Usnesení:  

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru. 

 

4. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE ZA ROK 2019 

Finanční výbor zkontroloval na svém jednání dne 4. 5. 2020 podklady k účetní závěrce. Všem 

zastupitelům obce byly před jednáním podklady k účetní závěrce zaslány. Účetní výkazy za rok 2019 

tvoří Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha. Součástí výkazu Příloha je i opravný list, kde jsou v části 

E1 a E2 doplňující informace k položkám rozvahy a výkazu zisku a ztráty uvedeny v částkách k 31. 12. 

2019. S odkazem na § 4 a § 6 Vyhlášky č. 220/2013 Sb. finanční výbor Zastupitelstva obce Žatčany 

usoudil, že účetní závěrka obce Žatčany za rok 2019 podává věrný a poctivý obraz o hospodaření obce 

a doporučuje schválení účetní závěrky. 
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     Usnesení:  

ZO schvaluje účetní závěrku obce Žatčany za rok 2019. 

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

5. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2019 

Zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem obce Žatčany za rok 2019. Návrh závěrečného účtu je 

vyvěšen na úřední desce od 4. 5. 2020 do 21. 5. 2020. K závěrečnému účtu obce nebyly vzneseny žádné 

námitky a připomínky.  

 

     Usnesení: 

 ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Žatčany za rok 2019, a to bez výhrad. 

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

6. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ŠKOLY ZA ROK 2019 

Předseda finančního výboru Lukáš Jurečka seznámil zastupitele s kontrolou finančního výboru 

v základní škole a seznámil zastupitele s výsledkem kontroly. Všem zastupitelům byly zaslány podklady 

k účetní závěrce. Finanční výbor doporučuje schválení účetní závěrky školy. 

 

Usnesení:  

ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, Žatčany, příspěvkové organizace 

za rok 2019 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku ve výši 125 075,27 Kč do 

rezervního fondu. 

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

7. ZÁKLADNÍ ŠKOLA – INSPEKČNÍ ZPRÁVA, ZPRÁVA O ČINNOSTI 

ZA 1. ČTVRTLETÍ 2020 

Ředitelka školy XXXXXX XXXXXX seznámila zastupitele s výsledkem kontroly České školní 

inspekce (Inspekční zpráva, Protokol o kontrole). Dále byli zastupitelé seznámeni se Zprávou o činnosti 

školy za 1. čtvrtletí 2020. Ředitelka v diskusi k těmto zprávám odpovídala na dotazy zastupitelů. 

Ředitelka předložila návrh smlouvy na zpracování žádosti o dotaci ve výši cca 1 000 000 Kč na vybavení 

modulární školky (projekt „Vybavení MŠ Žatčany“) z Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP) Ministerstva pro místní rozvoj. 
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Ředitelka také seznámila zastupitele s novelou zákoníku práce, podle které budou mateřské školy nově 

odpovídat za újmy vzniklé dětem během pobytu v MŠ, stejně jako dosud žákům v ZŠ. Z tohoto důvodu 

zruší pojistnou smlouvu č. 1310002199 na skupinové úrazové pojištění.   

 

 

     Usnesení:  

ZO bere na vědomí Inspekční zprávu ČŠI. 

 

 

     Usnesení:  

ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti školy za 1. čtvrtletí 2020. 

 

     Usnesení:  

ZO bere na vědomí zrušení pojistné smlouvy č. 1310002199 na skupinové úrazové pojištění. 

 

     

     Usnesení:  

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na vybavení modulární školky z IROP Ministerstva pro 

místní rozvoj. 

 

    Hlasování: 

Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

19:30 – dostavil se Jakub Tuček 

 

 

8. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ŽATČANY, KOMUNIKACE U TENISOVÉHO 

HŘIŠTĚ 

Zastupitelé se rozhodli zpevnit povrch vozovky na účelové komunikaci u tenisového hřiště. Tato 

komunikace měla štěrkový povrch. Je intenzivně využívána k odvozu odpadů na místní sběrné místo a 

dále ji využívají obyvatelé pro dostupnost sportovišť na návsi. Tím se částečně eliminuje nepřehledné 

přecházení v zatáčce u obchodu paní XXXXXX. Starosta oslovil tři firmy a zaslal jim slepý rozpočet 

pro zpracování cenové nabídky. Cenovou nabídku zaslaly firmy DS Brno v hodnotě 858 078,76 Kč., 

ZEMAKO s.r.o. v hodnotě 867 182,80 Kč., BS-IMEX v hodnotě 851 089,80 Kč. Tyto nabídky byly 

počítány na povrch 760 m2.  

  

 

Usnesení:  

ZO schvaluje za zhotovitele asfaltového povrchu na účelové komunikaci u tenisového hřiště o 

výměře 760 m2 firmu BS-IMEX, spol. s r.o., Brno, Zvonařka 408/16 v hodnotě 851 089,80 Kč 

včetně DPH. 

 

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 1 (Jakub Tuček). 
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9. SMLOUVA O DÍLO 020220Z – KOMUNIKACE  

Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o dílo č. 020220Z na akci „Žatčany komunikace u tenisového 

hřiště“ s firmou BS-IMEX, spol. s.r.o, aktualizovaná na výměru 907,2 m2 dle geometrického zaměření 

stavby. Vysoutěžená cena se navyšuje o výměru 147,2 m2. Cena za provedení díla se navyšuje 

z 851 089,80 Kč na 1 015 932,46 Kč s DPH. 

                                                        

Usnesení:  

ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 020220Z na akci „Žatčany komunikace u tenisového hřiště“ 

za cenu 1 015 932,46 Kč s DPH. 

 

 

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 1 (Jakub Tuček). 

 

 

10. DODATEK Č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY – STAVEBNÍ DOZOR 

SILNICE KOUT 

V projektové parapláni pro výstavbu silnice Kout byly při realizaci stavby zjištěny zeminy neměřitelné 

pro jakékoliv zkoušky únosnosti. Archeologem zde také byl objeven výskyt zemních historických sil 

s problematickou únosností. Bylo proto nutné v co největší míře vyměnit podloží, aby bylo dosaženo 

vyšší stabilizace zemní pláně. Dále bylo nutné i navýšení jedné z konstrukčních vrstev vozovky, 

konkrétně SC C8/10 z mocnosti 120 mm na 200 mm. Došlo proto ke změnám termínů realizace. Vliv 

na prodloužení termínů měly i klimatické podmínky (zimní počasí), které nedovolily provádět činnost 

na zemní pláni. 

Vyvstalé změny termínů jsou změnami, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat, jsou technicky 

a ekonomicky neoddělitelné od díla a jsou nezbytné pro jeho dokončení. Je tedy třeba prodloužit dobu 

realizace služeb stavebního dozoru spolu s finanční odměnou. Poskytovatel stavebního dozoru předložil 

návrh na změnu smlouvy. 

 

Nové znění čl. IV. Odměna a platební podmínky, odst. 1. a 2. 

1. Příkazníkovi přísluší za poskytnuté služby dle čl. II. této smlouvy odměna stanovená dohodou 

smluvních stran ve výši 379 990,00 Kč bez DPH, 459 787,90 Kč s DPH. 

2. Odměna se sjednává následovně: 

Předmět plnění 

Cena 

bez DPH v Kč 

21 % DPH 

v Kč 

Cena 

vč. DPH v Kč 

Technický dozor investora    

   dle uzavřené smlouvy 220 000,00 46 200,00 266 200,00 

    navýšení podle dodatku č.1 62 850,00 13 198,50 76 048,50 
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   celkem technický dozor investora 282 850,00 59 398,50 342 248,50 

Koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby       

   dle uzavřené smlouvy 60 000,00 12 600,00 72 600,00 

    navýšení podle dodatku č.1 17 140,00 3 599,40 20 739,40 

   celkem koordinátor BOZP 77 140,00 16 199,40 93 339,40 

Organizační zajištění vydání kolaudačního souhlasu 20 000,00 4 200,00 24 200,00 

Celková cena prací: 379 990,00 79 797,90 459 787,90 

 

 

 

Usnesení:  

ZO neschvaluje Dodatek č. 1 – příkazní smlouvy s navýšením ceny na 459 787,90 Kč za poskytnutí 

služeb technického dozoru investora a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Žatčany – 

rekonstrukce komunikace a výstavba odvodnění komunikace“. 

 

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 1 (František Poláček). 

 

 

11. SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDLOCHOVICE 

Koordinátorka financování sociálních služeb správního obvodu Židlochovice XXXXXX XXXXX 

zaslala vyhodnocení dotačního programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování 

registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP 

Židlochovice pro rok 2020“. Žádost o dotaci si podalo celkem 7 poskytovatelů sociálních služeb.  

V přiložené tabulce jsou vyjmenováni poskytovatelé, kteří si podali žádost o dotaci. Dále jsou zde 

uvedeny požadavky poskytovatelů na dotaci, vypočtené maximální částky dotací dle Pravidel JMK 

na jednotlivé služby, soupis obcí a celkové částky dotací na poskytování sociálních služeb v každé obci. 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem smlouvy o zajištění financování sociálních služeb v rámci 

dotačního programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních 

služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2020“. 

Naše obec poskytne na sociální služby dotaci celkem v částce 10 863 Kč, z toho je 10 400 Kč na ranou 

péči a 463 Kč na Dům léčby bolesti s hospicem v Rajhradě. 

Usnesení:  

ZO schvaluje smlouvu o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu 

„Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům 

města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2020“.  

 

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0 
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12. ZÁVĚREČNÝ ÚČET REGIONU CEZAVA 

Návrh Závěrečného účtu Regionu Cezava za rok 2019 je vyvěšen na úřední desce obce od 2. 4. 2020. 

Závěrečný účet bude schvalován Valnou hromadou Regionu Cezava dne 22. 5. 2020. 

 

    Usnesení:  

ZO bere na vědomí návrh Závěrečného účtu Regionu Cezava za rok 2019. 

 

13. VYŘAZENÍ MAJETKU 

 Na obecním sběrném místě jsou umístěny kontejnery na třídění odpadu. Jeden z kovových kontejnerů 

byl již v takovém stavu, že byl neopravitelný. Z toho důvodu obec pořídila další kontejner a 

neopravitelný navrhla vyřadit a předat k likvidaci do kovošrotu. 

 

Usnesení:  

ZO schvaluje vyřazení kovového kontejneru inventární číslo 1-133. 

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

14. XXXXXX – ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ KE STAVBĚ 

Manželé XXXXXXX požádali o vyjádření ke stavbě „Zastřešení parkovacího stání“. Stavba bude 

umístěna na hranici parcely investora 3851/5 a místní komunikace 3853. Stavba bude vybudována nad 

existující zpevněnou plochou, která je využívána k parkování. 

 

Usnesení:  

ZO schvaluje umístění stavby „Zastřešení parkovacího stání“ na hranici parcely 3851/5 a místní 

komunikace par. č. 3853.  

 

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 1 (Jan Binek) 

 

 

15. XXXXXX – ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ KE STAVBĚ 

Manželé XXXXXXXXX požádali o vyjádření ke stavbě montované garáže na jejich pozemku parc. č. 

3851/23, která bude umístěna za rodinným domem. 

 

Usnesení:  

ZO schvaluje stavbu montované garáže na pozemku parc. č. 3851/23.  

 

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 1 (Jan Binek). 
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16. XXXXXXX – ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ KE STAVBĚ 

Pan XXXXXX požádal o vyjádření k technické infrastruktuře – výstavba plotu na pozemku p. č. 

3851/10. Na jižní straně bude plot vysoký 2,4 m, to je výška z úrovně pozemku. Ze směru ulice po 

zarovnání terénu bude výška cca 2 m, jelikož stavba je pod úrovní obecního pozemku. Plot bude mít 

kamennou podezdívku a následně desky mezi sloupky. Jde více o zeď než o plot. 

Podoba plotu byla zastupiteli diskutována na základě předložené dokumentace. Zásadní problém je, že 

výška a podoba plotu jsou odlišné od charakteru plotů před domy v celé ulici, pro niž bylo na základě 

dohody stavebníků v bodě 5 regulativu pro výstavbu v lokalitě Malá Niva stanoveno následující: 

„Pokud budou ploty před domy, musí být na hranici příslušného pozemku nebo na hranici stavební čáry 

nebo vůbec. Maximální výška plotu je 1,5 m. Vyšší oplocení je možné až v úrovni stavební čáry.“ 

 

Usnesení:  

ZO neschvaluje výstavbu plotu na pozemku p. č. 3851/10 dle předložené dokumentace z důvodu 

nedodržení platného regulativu v lokalitě Malá Niva. 

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

17. E.ON – ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS EL. 

PŘÍPOJKA 

ELSPACE s.r.o. v zastoupení E.ON požádala o vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas ke stavbě 

1300057681_Žatčany, příp. NN, XXXXXX K850 a zároveň zaslala návrh smlouvy č. 1030057681/001 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Po seznámení s umístěním přípojky NN na hranici 

pozemku 4243 a pozemku 163/1 obec požaduje, aby přípojka byla zřízena v takové vzdálenosti od 

parcely 4243, aby bylo možné do budoucna v lokalitě vystavět inženýrské sítě a komunikaci pro další 

plánovanou výstavbu. Toto umístění přípojky rozšíření vozovky a budoucí výstavbu sítí neumožňuje. 

 

Usnesení:  

ZO neschvaluje umístění přípojky NN na hranicích pozemků 4243 a 163/1 v k. ú. Žatčany dle 

předloženého návrhu a neschvaluje návrh smlouvy č. 1030057681/001 o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene. 

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

18. PRONÁJEM POZEMKŮ 

Obec Žatčany v minulých letech odkoupením dvou pozemků p. č. 4272 o výměře 25 450 m2 a p. č. 3327 

o výměře 58 267 m2 vstoupila do uzavřených nájemních smluv na dobu určitou se ZEMOS a.s. 

Vzhledem k tomu, že tyto smlouvy končí v letošním roce, rozhodlo se zastupitelstvo vyvěsit záměr 

pronájmu těchto pozemků. 
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Usnesení:  

ZO schvaluje zveřejnění záměrů pronajmout pozemky p. č. 4272 a p. č. 3327 v k. ú. Žatčany. 

 

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

19. DERATIZACE 

Starosta seznámil zastupitele s výsledkem provedené deratizace v jarních měsících. Na základě 

výsledků kontroly rozšíření hlodavců v obci projedná s pověřenou firmou zopakování akce na podzim. 

 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí informaci. 

 

 

20. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 

Na základě schválené Smlouvy o dílo č. 020220Z na akci „Žatčany komunikace u tenisového hřiště“ se 

navyšují výdaje rozpočtu za zhotovení asfaltového povrchu účelové komunikace u tenisového hřiště 

o částku 1 016 000 Kč (22**). Výdaje jsou kryty přesunem finančních prostředků v rámci závazného 

ukazatele Doprava (22**) z plánovaných výdajů na ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodník 

od evangelického hřbitova k Šanhaji (pol. 2219). 

 

 

Usnesení:  
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5. 

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

21. RŮZNÉ 

A) MODULÁRNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA 

Starosta seznámil zastupitele s pokračováním příprav na stavbu modulární mateřské školky. V současné 

době je potřeba rozšířit školku o 12 míst. Z tohoto důvodu byla podána žádost o stavební povolení na 

výstavbu dočasné modulární školky v areálu MŠ Žatčany s kapacitou 24 dětí, která by měla být 

postavena do září 2020. Zastupitelé předpokládají financování formou nájmu na 6 nebo 10 let. Tato 

stavba řeší zvýšený nárůst dětí v obci. Pokud se podaří postavit s dotací novou MŠ v areálu školy, tak 

bude modulární stavba vrácena pronajímateli či využita k jiným účelům.    

 

    Usnesení:  

ZO bere na vědomí. 
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B) VYŘAZENÍ POHLEDÁVKY 

Zastupitelé byly seznámeni s účetním případem – vyřazení pohledávky. Dodavatel elektřiny Energie 

pod kontrolou, o.p.s. neuhradil obci přeplatek z vyúčtování elektřiny ve výši 7 059,00 Kč za všechna 

odběrná místa, splatnost byla 5. 5. 2016. V účetnictví byly vytvářeny opravné položky a k 30. 11. 2018 

byly zaúčtovány ve výši 100 %.  Stejný dodavatel neuhradil obci přeplatek z vyúčtování plynu ve výši 

25 316,00 Kč za všechna odběrná místa, splatnost byla 24. 2. 2016. Také na tuto pohledávku byly 

vytvářeny opravné položky a k 31. 8. 2018 byly zaúčtovány ve výši 100 %.   

Vzhledem k tomu, že společnost Energie pod kontrolou, o.p.s. je v insolvenčním řízení a je proti ní 

vedeno trestní stíhání, je vymahatelnost pohledávky téměř nulová. Proto se na doporučení auditu 

pohledávka z důvodu nedobytnosti účetně vyřadila z rozvahy a zaúčtovala se na podrozvahu dle 

metodiky ČÚS č. 706. 

     Usnesení:  

ZO bere na vědomí vyřazení pohledávky z rozvahy.  

 

 

C) KULTURA – DOPADY NOUZOVÉHO STAVU 

Všechny plánované akce v průběhu koronavirové krize od 16. 3. do 8. 6. 2020 byly zrušeny, některé 

jsou odloženy na podzim. Neuskutečnily se: výstava modelářského klubu Alka, Den pro obec, 

velikonoční pomlázka, jarmark školy, pochod do Starého lesa, obecní zájezd do Vranova nad Dyjí, 

vystoupení ke Svátku matek, vítání občánků a zájezd pro seniory na hrad Bouzov. Vzhledem k situaci 

není možné zorganizovat ani tradiční hody ve dnech 6. – 8. června. Vítání občánků by ale v náhradním 

termínu proběhnout mohlo. 

 

      Usnesení:  

ZO bere na vědomí, kulturní výbor najde vhodný náhradní termín pro vítání občánků. 

 

 

D) DOKONČENÍ PROJEKTU MATEŘSKÁ ŠKOLKA 

Projekt na výstavbu nové MŠ v areálu základní školy je v prodlení více než 11 měsíců. ZO opakovaně 

žádá projektanta o dokončení projektu s odvoláním na sankce dle smlouvy a upozorňuje projektanta na 

riziko škody s následkem vymáhání náhrady škody v případě zmařené investice. Projektant přestal 

komunikovat. Právní kancelář XXXXXX  XXXXXX bude obec zastupovat při jednání s projektantem.   

 

   Usnesení:  

ZO schvaluje odeslání výzvy projektantovi ohledně prodlení projektu na výstavbu nové MŠ 

v areálu základní školy do datové schránky prostřednictvím právní kanceláře.  

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 
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E) ŽÁDOST O DOTACI 

Orel Žatčany podal žádost o dotaci ve výši 40 000 Kč na opravy a provoz orlovny.  Sokol Žatčany podal 

žádost o dotaci ve výši 116 000 na opravy a provoz sokolovny a na projekt pro revizi elektrických 

rozvodů budovy. Zastupitelstvo podporuje poskytnutí dotací na částky uvedené v žádostech. Ve 

schváleném rozpočtu obce se na dotace těmto spolkům počítalo s částku 120 000 Kč, proto je nutno 

navýšit výdaj na dotace o částku 36 000 Kč (pol. 5222). Zvýšený výdaj bude pokryt přesunem finančních 

prostředků v rámci schváleného ukazatele Sport a zájmová činnost (34**).  

 

 

   Usnesení:  

ZO schvaluje pro spolek Orel jednota Žatčany neinvestiční dotaci ve výši 40 000 Kč na opravy a 

provoz orlovny. 

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

   Usnesení:  

ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 2/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce s Orlem 

jednotou Žatčany na neinvestiční dotaci ve výši 40 000 Kč. 

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

   Usnesení:  

ZO schvaluje pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Žatčany neinvestiční dotaci ve výši 116 000 Kč 

na opravy a provoz sokolovny a na vypracování projektu pro revizi elektrických rozvodů budovy. 

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

   Usnesení:  

ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 3/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce s Tělocvičnou 

jednotou Sokol Žatčany na neinvestiční dotaci ve výši 116 000 Kč. 

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

   Usnesení:  

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5, kterým se navyšují výdaje na dotace spolkům o 36 000 Kč 

(pol. 5222), které budou pokryty přesunem finančních prostředků v rámci schváleného ukazatele 

Sport a zájmová činnost (34**) z výdajů na zájmovou činnost a rekreaci (§ 3429).  

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 
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F) ŽÁDOST O PROMINUTÍ NÁJMU 

 Nájemce paní XXXXX XXXXX podala žádost o prominutí nájmu na provozovnu kadeřnictví (č.p. 93) 

za období od 14. 3. 2020 do 11. 5. 2020 z důvodu nuceného uzavření provozovny na základě krizového 

opatření vlády.  

 
Usnesení:  

ZO schvaluje paní XXXXXX XXXXXXX prominutí nájmu za dva měsíce z důvodu nuceného 

uzavření provozovny kadeřnictví v Žatčanech č. p. 93 na základě krizového opatření vlády. 

 

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

Starosta ukončil zasedání ve 22:18 hod. 

Zapisovatel: Jiří Ryba                            ______________________________ 

 

Ověřovatelé: Jan Binek     ______________________________ 

  Veronika Kostyálová ______________________________                         

Starosta: František Poláček ______________________________ 


