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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE ŽATČANY 

Pořadové číslo zasedání: 

               25. 

Datum zasedání: 

16. 9. 2020 

Čas zasedání: 

19:10 – 22:25 hod. 

Místo zasedání: 
OÚ Žatčany 

Stran zápisu: 
1/7 

Přítomni: 

Jurečka Lukáš, Klein Vojtěch, Poláček František, Ryba Jiří, Binek Jan, Ryba Ondřej, Vörösová Veronika, 

Tuček Jakub, Kalla Tomáš 

 

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

Omluveni: Zdena Dokoupilová, Radka Procházková. 

                   Jakub Tuček se omluvil, že se dostaví později. 

Hosté:  XXXXXX XXXXX,  XXXXXX XXXXXXX 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO 

3. Biskupský dvůr 

4. Závěrečná zpráva ZŠ a MŠ Žatčany za rok 2019/2020 

5. Modulární MŠ 

6. Rozvojový výbor 

7. Smlouva 1030051077 Žatčany, rozš.VN, XXXXX K4169/1 

8. Žádost o demolici 

9. Rámcová smlouva o dílo – infokanál 

10. Finanční příspěvek žákům a finanční dar narozeným dětem 

11. Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace Vegacom a.s. 

12. Různé 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Ověřovatelé navrženi:  Veronika Vörösová 

                                       Lukáš Jurečka 

 Zapisovatel navržen: Jiří Ryba 

 

V programu jednání se navrhuje v bodu 12. Různé zařadit body  

A) Mobilní rozhlas 

B) Přístřešek u autobusové zastávky 

C) Virtuální letecká prohlídka 
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     Usnesení:  

ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a rozšíření bodu 12. Různé o bod A) až C)   

 

Hlasování:  

Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

2. KONTROLA USNESENÍ PŘEDCHOZÍHO ZASEDÁNÍ ZO 

Úkoly vyplývající z usnesení srpnového zasedání byly splněny. 

 

     Usnesení:  

ZO bere na vědomí. 

 

 

3. BISKUPSKÝ DVŮR 

Na 24. zasedání ZO zastupitelé projednávali žádost Biskupství brněnského o vyjádření k plánované 

stavbě biskupského dvora. Zastupitelé požadovali vysvětlení celkového záměru realizace stavby, a proto 

starosta na 25. zasedání ZO pozval projektanty k vysvětlení a upřesnění předložené dokumentace. Ing. 

arch. XXXXX XXXXX z projektové kanceláře O dům dál zastupitelům objasnil záměr stavebních úprav 

a změny užívání části objektu na parcele č.314 v k.ú. Žatčany „Biskupský dvůr Žatčany“. Projektová 

kancelář řešila možnost zachování stávající stavby a její úpravou k dalšímu využívání. Po zhodnocení 

stavu budovy se jeví jako nejvhodnější řešení odstranění stavby a postavení nové budovy ve stylu 

původní stavby. Při této realizaci bude zachována štítová zeď včetně dělových kulí jako připomínka 

Bitvy u Slavkova. Dále bude na fasádu stavby umístěna deska s erbem Ditrichsteinů, která byla nalezena 

při probíhajících opravách areálu a původně byla umístěna nad vchodovými vraty. Parkoviště a vjezd 

do areálu bude upraven zídkou tak, aby pohled na budovu při vjezdu do obce nerušila zaparkovaná auta. 

Zastupitelé po objasnění dotazů souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.  

 

   Usnesení:  

ZO souhlasí s předloženou projektovou dokumentaci na akci Biskupský dvůr Žatčany-část 

objektu p.č. 314, k.ú. Žatčany – nová sýpka – stavební úpravy a změna užívání. 

   Hlasování:  

Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

19:54 dostavil se Jakub Tuček 

 

 

4. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZŠ A MŠ ŽATČANY ZA ROK 2019/2020 

Ředitelka ZŠ a MŠ Žatčany, Mgr. XXXX XXXXX předložila zastupitelstvu Výroční zprávu ZŠ a MŠ 

Žatčany za rok 2019/2020. Paní ředitelka se osobně zúčastnila na jednání zastupitelstva a zodpověděla 

dotazy zastupitelů.  
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     Usnesení:  

ZO bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ZŠ a MŠ Žatčany za rok 2019/2020.  

 

 

5. MODULÁRNÍ MŠ 

Starosta informoval zastupitele s průběhem výstavby modulární MŠ. Montáž školky byla zahájena 8. 9. 

2020, předpokládané dokončení je 18. 9. 2020. Při řešení některých detailů výstavby po podepsání kupní 

smlouvy bylo od objednatele požadováno doplnění vybavení o 3 kusy vypínačů, 3 kusy zásuvek, 2 kusy 

ventilátorů, 2 kusy ventilačních mřížek, stříšky nad dveře. Celková cena činí 88 468 Kč. 

Ředitelka školy dále požádala o finanční příspěvek ve výši 461 000 Kč na vybavení nové modulární 

MŠ. Tato částka bude uvolněna z rezervy na školství (31**)   

Dále starosta navrhuje předání modulární MŠ z majetku obce do správy ZŠ a MŠ Žatčany dnem nabytí 

právní moci kolaudace stavby. 

 

    Usnesení: 

 ZO bere na vědomí průběh výstavby modulární MŠ. 

 

     Usnesení:  

ZO schvaluje cenovou nabídku firmy WRX KBA 2020-022 Z9 na doplnění vybavení modulární 

MŠ ve výši 88 468 Kč.  

 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

    Usnesení:  

ZO schvaluje Rozpočtovým opatřením č. 10 poskytnout Základní škole a Mateřské škole Žatčany 

příspěvek ve výši 461 000 Kč na vybavení modulární MŠ 

 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

     Usnesení:  

ZO schvaluje předání modulární MŠ z majetku obce do správy ZŠ a MŠ Žatčany dnem nabytí 

právní moci kolaudace stavby. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
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6. ROZVOJOVÝ VÝBOR 

 Jan Binek, předseda rozvojového výboru, informoval o jednání rozvojového výboru dne 9. 9. 2020. 

Seznámil zastupitele s přehledem akcí, které by měly být zahrnuty v přípravě rozpočtu na rok 2021.  

 

    Usnesení: 

 ZO bere na vědomí zprávu z jednání Rozvojového výboru dne 9. 9. 2020. 

 

 

7. SMLOUVA 1030051077 ŽATČANY, ROZŠ.VN.XXXXXXX K4169/1 

 Firma MDP GEO, s.r.o. v návaznosti na dokončení stavby předložila zastupitelstvu geometrický plán 

a návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: HO-014330063201/003 na stavbu „Žatčany, rozš. 

VN, XXXX K4169/1“ na základě smlouvy O smlouvě budoucí ze dne 17. 12. 2019 č. 1030051077/003. 

 

Usnesení:  

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:HO-014330063201/003 na stavbu 

„ŽATČANY, ROZŠ.VN.XXXXXXX K4169/1“. 

 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

8. ŽÁDOST O DEMOLICI 

XXXXX XXXXX, Žatčany č. 13 požádal o vyjádření k demolici zemědělského objektu na parcele p.č. 

136/1 v k.ú. Žatčany. O odstranění stavby žádá z důvodu plánované výstavby RD na stávající parcele. 

Zastupitelé souhlasí s odstraněním zemědělské stavby. 

 

Usnesení:  
ZO schvaluje demolici zemědělské stavby na parcele p.č. 136/1 v k.ú. Žatčany dle předložené 

dokumentace. 

 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

9. RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO – INFOKANÁL 

Pan XXXXX XXXXXX, televize Ivančice na základě živnostenského oprávnění a licence pro televizní 

vysílání zajišťuje uzavření smluvních vztahů s kolektivními správci autorských práv zastupujícími 
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jednotlivé nositele práv podle autorského zákona. Tuto službu nabízí obci Žatčany jako provozovateli 

infokanálu v rámci kabelového vysílání televizních programů firmou itself s. r.o. V současné době tuto 

službu využívá 174 přípojek televizního vysílání v obci. Zastupitelé požadují vysvětlení náplně rámcové 

smlouvy a pozvou pana XXXXXXX na následující zasedání ZO. 

 

Usnesení:  
ZO schvaluje pozvání pana XXXXX XXXXXXX k vysvětlení náplně rámcové smlouvy.  

 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

 

10. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK ŽÁKŮM A FINANČNÍ DAR NAROZENÝM 

DĚTEM  

Starosta informoval o vyplacení příspěvku pro žáky ZŠ Žatčany na školní rok 2020/2021 ve výši 

42 000 Kč.  

Zastupitelstvo obce se rozhodlo poskytnout finanční dar dětem narozeným v roce 2019 a bydlícím 

v Žatčanech při příležitosti vítání občánků do obce ve výši 5 000,- Kč pro každé dítě dle jmenovitého 

seznamu, celkem pro jedenáct dětí.  

 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí vyplacení příspěvku žákům ZŠ Žatčany na školní rok 2020/2021 ve výši 

42 000 Kč. 

 

Usnesení:  

ZO schvaluje finanční dar dětem narozeným v roce 2019 ve výši 5 000,- Kč, celkově ve výši 

55 000,- Kč. 

 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

 

11. ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE 

VEGACOM A.S. 

Firma Vegacom a.s. požádala o zvláštní užívání místní komunikace na parcele p.č. 774/1 v k.ú. Žatčany 

při realizaci akce „UJUB28“. Tuto žádost ZO projednávalo na svém zasedání dne 13. 6. 2018 a vydalo 

kladné stanovisko k akci. 
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     Usnesení:  

ZO schvaluje zvláštní užívání komunikace na parcele 774/1 v k.ú. Žatčany pro realizaci stavby 

„UJUB28“. 

     Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

12. RŮZNÉ 

A) MOBILNÍ ROZHLAS 

 

Jiří Ryba informoval o možnostech zavedení mobilního rozhlasu pro občany a jeho dalšího využití pro 

potřeby obce. Nabídku systému firmou Mobilní Rozhlas zastupitelé posoudili a konstatovali, že obec 

nabízí dostatek možností informovanosti občanů. 

   

  Usnesení:  

ZO Žatčany neschvaluje předloženou nabídku firmy Mobilní Rozhlas. Komunikace s občany je 

pokrytá formou obecního vysílání v kabelové televizi a na webových stránkách obce (možnost 

připojení na RSS kanál). 

 

Hlasování:  

Pro 8, proti 0, zdržel se 1 Tomáš Kalla. 

 

 

B) PŘÍSTŘEŠEK U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 

 

Starosta seznámil zastupitele s návrhem na zřízení autobusové zastávky a přístřešku u pohostinství pro 

děti čekající na ranní autobusový spoj do škol mimo obec. Zastupitelé jednali o konkrétním umístění a 

o tom, jaké dokumenty budou k realizaci potřebné. 

    Usnesení:  

ZO pověřuje starostu prověřením možností přesunu zastávky a vybudování přístřešku. 

 

 

C) VIRTUÁLNÍ LETECKÁ PROHLÍDKA 

 

Firma Panoramas s.r.o. nabídla obci možnost virtuální letecké prohlídky obce, případně některých 

význačných bodů v obci. Zastupitelstvo v současné době má jiné priority. 

 

    Usnesení:  

ZO Žatčany nepřijímá nabídku firmy Panoramas s.r.o. 
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Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

Na závěr starosta informoval o pomoci firmy HR-WOOD pana XXXXXX škole a obci. V době prázdnin 

provedla zdarma stavební úpravy v mateřské školce a poskytuje stavební techniku pracovní četě při 

údržbě obce. 

 

 

Starosta ukončil zasedání ve 22:25 hodin. 

 

 

Zapisovatel: Jiří Ryba                            ______________________________ 

 

Ověřovatelé: Veronika Vörösová    ______________________________ 

  Lukáš Jurečka ______________________________ 

Starosta: František Poláček ______________________________ 


