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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE ŽATČANY 

Pořadové číslo zasedání: 

               24. 

Datum zasedání: 

19. 8. 2020 

Čas zasedání: 

19:10 – 22:04 hod. 

Místo zasedání: 
OÚ Žatčany 

Stran zápisu: 
1/6 

Přítomni: 

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

Vörösová Veronika, Tuček Jakub, Kalla Tomáš 

 

Starosta zahájil jednání v 19:10 a konstatoval, že je přítomno 8 zastupitelů. Ondřej Ryba a Lukáš Jurečka 

se omluvili s tím, že se dostaví v průběhu zasedání. 

Omluveni: Zdena Dokoupilová 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO 

3. Komunikace Kout 

4. Modulární MŠ 

5. Projekt ZŠ a MŠ 

6. Biskupský dvůr 

7. Revitalizace lokality Za hřištěm 

8. Vyjádření – umístění bazénu XXXXX 

9. Plnění rozpočtu k 31. 7. 2020 

10. Různé 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Ověřovatelé navrženi:  Radka Procházková 

                                      Tomáš Kalla 

 Zapisovatel navržen: Jiří Ryba 

 

V programu jednání se navrhuje v bodu 10. Různé zařadit body  

A) Schválení dotace JMK 

B) Příspěvek na brožuru 

C) Rozpočtová opatření 

 

Usnesení:  

ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a rozšíření bodu 10. Různé o bod A) až C)   

 

Hlasování:  

Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
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2. KONTROLA USNESENÍ PŘEDCHOZÍHO ZASEDÁNÍ ZO 

Úkoly vyplývající z usnesení červencového zasedání byly splněny. 

 

Usnesení:  

ZO bere na vědomí. 

 

19:13 dostavil se Lukáš Jurečka 

19:28 dostavil se Ondřej Ryba 

 

3. KOMUNIKACE KOUT 

Při kontrolách stavby komunikace v Koutě byl po vydatných deštích pozorován posun svahu obratiště. 

Stavební dozor tuto situaci řešil se statikem a zhotovitelem stavby. Bylo konstatováno, že bude nutné 

rozšířit násep svahu a provést rozložení zatížení svahu na podloží. Ing. XXXXXX zpracoval návrh 

provedení akce a provedl průzkum ceny. Tabulková cena plánované opravy zpevnění svahu štěrkodrtí 

je 160 tis. Kč bez DPH. Firma BS IMEX, která komunikaci v Koutě prováděla, nabídla provedení akce 

za 134 tis. Kč bez DPH. 

Úpravu je potřeba provést co nejdříve z důvodu častých srážek a tedy hrozícího dalšího zhoršení stavu. 

 

Usnesení:  

ZO schvaluje úpravy svahu. 

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení:  

ZO schvaluje provedení úpravy svahu obratiště na akci „Rekonstrukce komunikace a výstavba 

odvodnění komunikace“ v Koutě firmou BS IMEX v ceně 161 893 Kč.  

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

4. MODULÁRNÍ MŠ 

Starosta informoval zastupitele o průběhu realizace akce Výstavby modulární MŠ. Dne 15. 7. 2020 byly 

započaty zemní práce pro zhotovení patek pro modulární MŠ. V termínu do 15. 8. 2020 byly ukončeny 

práce na zhotovení patek, sanitárních přípojkách a přípojkách elektřiny.  

Bylo nutno změnit trasu připojení el. přípojky kvůli zapomenutému septiku v cestě původně plánované 

trasy. Byla zhotovena šachta pro odbočení přípojky v celkové ceně 45 764 Kč s DPH. Další navýšení 

souvisí se zpevněním základů patek oproti projektu (150mm deska -> 200mm, beton o dvě třídy 

pevnější, kari sítě) ve výši 70 620 Kč s DPH a  méněpráce činí 13 737 Kč s DPH. 

 

Celkové navýšení ceny činí 102 647 Kč s DPH 
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Usnesení:  

ZO schvaluje navýšení ceny základů modulární školky o 102 647 Kč s DPH.   

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

5. PROJEKT ZŠ A MŠ 

Ing. XXXXX zaslal návrh připojení stavby ZŠ a MŠ ve školní zahradě na základě jednání se stavebním 

úřadem v Židlochovicích.  

Pan XXXXXX zkonzultuje s panem XXXXXXXXX připomínky k návrhu (způsob připojení sítí, etc.). 

 

Usnesení: 

 ZO bere na vědomí.  

 

6. BISKUPSKÝ DVŮR 

Biskupství brněnské zadalo projekční kanceláři O dům dál – architekti s.r.o. zakázku na stavbu 

„BISKUPSKÝ DVŮR ŽATČANY – ČÁST OBJEKTU P.Č. 314, K.Ú. ŽATČANY – NOVÁ SÝPKA– 

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ“. Projekční kancelář požádala zastupitelstvo obce o 

vyjádření k projektové dokumentaci. Zastupitelé se seznámili s projektovou dokumentací a požadují 

zdůvodnění od projektanta.  

 

Usnesení:  

ZO požaduje doplnění předložené projektové dokumentace o výkresy objektů a řezy nájezdů na 

komunikaci (oplocení parkoviště). Dále požaduje účast projektanta na nejbližším zasedání 

zastupitelstva k upřesnění projektu. 

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

7. REVITALIZACE LOKALITY ZA HŘIŠTĚM 

Atelier FONTES s.r.o. zaslal upravený návrh revitalizace lokality Za hřištěm. Jedná se o zadržování 

vody z dešťových srážek a zpomalení jejich odtoku z krajiny. Projektem navrhovaná tůň bude napájena 

přítokem dešťové vody přiváděné dešťovou kanalizací. Před vyústěním dešťové kanalizace do tůně bude 

vybudován sedimentační prostor pro zachytávání nánosů a nečistot. Na stávající svodnici bude 

vybudována hrázka ke zpomalení odtoku dešťových vod. Přebývající zemina z výkopů bude použita pro 

vytvoření valů ve výšce násypu 1 m.  

 

Usnesení:  
ZO schvaluje předloženou dokumentaci na revitalizaci lokality Za hřištěm. 

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 
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8. VYJÁDŘENÍ – UMÍSTĚNÍ BAZÉNU PETLÁK 

Pan XXXXXX XXXXXX požádal obec o souhlas se stavbou bazénu na pozemku 3851/1 v k.ú. Žatčany. 

Hranice bazénu bude 1m od obecní parcely. Zastupitelé projednali možnost realizace stavby a jako 

vlastníci sousedního pozemku nemají ke stavbě námitky. 

 

Usnesení:  
ZO schvaluje stavbu bazénu na pozemku 3851/10 v k.ú. Žatčany.  

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 1 (Jan Binek). 

 

9. PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 7. 2020 

Starosta zaslal zastupitelům podklady k plnění rozpočtu k 31. 7. 2020, aby se mohli seznámit s jeho 

čerpáním. 

 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí plnění rozpočtu k 31. 7. 2020. 

 

10. RŮZNÉ 

A) SCHVÁLENÍ DOTACE – JMK 

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 31. zasedání 18. 6. 2020 usnesením č. 2762/20/Z31 

schválilo na základě žádosti poskytnutí dotace ve výši 28 000 Kč na obnovu dvou křížů v naší obci 

v rámci realizace projektu Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2020. 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK. 

 

Usnesení:  

ZO schvaluje Smlouvu č. JMK067229/20/OK o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na realizaci projektu Podpora památek místního významu ve výši 

28 000 Kč. 

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

B) PŘÍSPĚVEK NA BROŽURU 

 

IV– Nakladatelství s.r.o. smluvní partner European Police Association – CZ požádalo obec o příspěvek 

formou prezentace ve výši 7 900 Kč pro vydání publikace „Víš, co dělat, když…“. Publikace formou 

omalovánek učí děti nenásilnou formou, jak reagovat v nejrůznějších situacích.  

Usnesení:  

ZO Žatčany neschvaluje příspěvek na brožuru „Víš, co dělat, když…“. 
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Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

C) ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 

 

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 8, které schválil v rámci svých pravomocí.   

Příjmy se navyšují celkem o 1 177 000 Kč. 

Obec obdržela z Ministerstva financí dotaci na volby do zastupitelstva kraje a Senátu ve výši 47 000 Kč 

(pol. 4111) a jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 jako kompenzační bonus v souvislosti 

s krizovými opatřeními na koronavirus ve výši 1 130 000 Kč (pol. 4111). Výpočet vychází z částky 

1 250 Kč na počet obyvatel k 1. 1. 2020 dle ČSÚ (904 obyvatel). 

Výdajová část se navyšuje o částku 47 000 Kč na volby (§ 6115).  

Jednorázový příspěvek ve výši 1 130 000 Kč se zapojuje do financování na pol. 8115, snižuje se tím 

čerpání prostředků minulých let.  

 

Usnesení:  

ZO bere na vědomí RO č. 8. 

 

Rozpočtové opatření č.9 

Navyšují se výdaje na akci Rekonstrukce komunikace s odvodněním Kout o částku 162 000 Kč (22**) 

a na modulární MŠ o částku 103 000 Kč (31**). Do výdajové části se zapojují také splátky úroků z úvěru 

ve výši 20 000 Kč (31**). Celkové zvýšení výdajů o částku 285 000 Kč bude kryto z finančních 

prostředků minulých let (pol. 8115).  

Na základě schválené úvěrové smlouvy s Komerční bankou se do rozpočtu ve financování zapojují úvěr 

ve výši 5 000 000 Kč (pol. 8123) a splátky jistiny ve výši 170 000 Kč (pol. 8124) a o tyto částky se 

upravuje financování na pol. 8115.    

 

Usnesení:  

ZO Žatčany schvaluje RO č. 9. 

 

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 
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Starosta ukončil zasedání ve 22:04 hodin. 

 

 

Zapisovatel: Jiří Ryba                         ______________________________ 

 

Ověřovatelé: Radka Procházková    ______________________________ 

  Tomáš Kalla ______________________________ 

Starosta: František Poláček ______________________________ 


