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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE ŽATČANY 

Pořadové číslo zasedání: 

               34. 

Datum zasedání: 

19. 05. 2021 

Čas zasedání: 

19:10 – 22:54 hod. 

Místo zasedání: 
OÚ Žatčany 

Stran zápisu: 
1/8 

Přítomni: 

Jurečka Lukáš, Ryba Jiří, Binek Jan, Vörösová Veronika, Tuček Jakub, Kalla Tomáš, Dokoupilová Zdenka, 

Procházková Radka, František Poláček, Vojtěch Klein 

 

Starosta zahájil jednání v 19:10 a konstatoval, že je přítomno 9 zastupitelů. 

Omluven: Ondřej Ryba 

Jakub Tuček se dostaví později. 

Hosté: XXXX XXXXXX, XXX XXXXX, XXXXX XXXXX  

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO 

3. Smlouva o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního titulu ORP 

4. Dotace spolkům a organizacím 

5. Stížnost na hluk z modelářské plochy MK Alka Žatčany 

6. Zpráva ze zasedání Rozvojového výboru 

7. Zpráva Kontrolního výboru 

8. Různé 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Ověřovatelé navrženi:  Lukáš Jurečka 

                                       Zdenka Dokoupilová 

 Zapisovatel navržen: Jiří Ryba 

 

V programu jednání se navrhuje v bodu 8. Různé zařadit body  

A) Smlouva o dílo. 

B) Žatčanské hody 

C) Rozšíření pracovního úvazku 

D) Zpráva finančního výboru 

E) Nákup travní sekačky 

F) Prodej pozemku  
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G) Pořízení popelnic na plast 

H) Smlouva na vypracování pasportu osvětlení a zatřídění komunikací do tříd osvětlení 

I) Projednání situace v ZŠ 

 

 

Usnesení:  
ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a rozšíření bodu 8. Různé o bod A) až I). Dále 

přesunutí bodu 5. za bod 2. a potom pokračovat dle programu jednání. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

2. KONTROLA USNESENÍ PŘEDCHOZÍHO ZASEDÁNÍ ZO 

Úkoly vyplývající z usnesení dubnového zasedání byly splněny. 

 

Usnesení:  

ZO bere na vědomí informaci o plnění úkolů z dubnového zasedání ZO. 

 

5. STÍŽNOST NA HLUK Z MODELÁŘSKÉ PLOCHY MK ALKA 

ŽATČANY 

Obec obdržela stížnost některých občanů na hluk při provozování modelářské plochy MK Alka Žatčany. 

Starosta seznámil zastupitele se zněním stížnosti, kopii dopisu zaslal předsedovi MK Alka a pozval ho 

na jednání zastupitelstva, aby se vyjádřil ke vzniklé situaci. 

Zástupci MK Alka uvedli, že reagovali na stížnost a upravili provozní řád letiště viz 

http://www.mkalka.cz/letiste/rad.php . 

 

Provozní doba letiště pro modely se spalovacími motory je 

Po - Pá 8:00 - 12:00, 13:00 - 20:00 

So 8:00 - 12:00, 14:00 - 20:00 

V neděli je provoz spalovacích motorů zakázán 

Nová letištní plocha ve větší vzdálenosti od obce je již v jednání. 

 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí informaci zástupců MK Alka o úpravě provozního řádu na stávajícím letišti. 

Obec bude nadále podporovat její činnost.  

 

 

http://www.mkalka.cz/letiste/rad.php
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3. SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU ORP 

ORP Židlochovice zaslalo návrh spolufinancování sociálních služeb jednotlivými obcemi v rámci ORP 

Židlochovice na rok 2021. Na základě zaslaných podkladů a spolupráce s JMK v podpoře sociálních 

služeb je potřeba projednat potřebnost jednotlivých služeb a jejich zařazení do Základní krajské sítě 

sociálních služeb pro rok 2021. Pro udržitelnost systému je potřebné spolufinancování ze strany obcí 

dle podmínek stanovených na daný rok. Zastupitelé souhlasí s podporou zařízení zařazených do skupiny 

A a C dle předložené tabulky. 

 

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 2021“. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

Usnesení:  
ZO schvaluje dotaci ve výši 10 400 Kč dle pravidel 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 2021“ a přiložené tabulky vyúčtování služeb. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

Usnesení:  
ZO schvaluje navrženou Síť sociálních služeb pro rok 2022 v ORP Židlochovice. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

4. DOTACE SPOLKŮM A ORGANIZACÍM 

Starosta seznámil zastupitele s žádostmi na poskytnutí dotací a finančních příspěvků pro spolky a 

organizace z rozpočtu obce v roce 2021. Žádost podaly Diakonie Betlém, SDH Žatčany, Orel Žatčany 

a Sokol Žatčany. 

 

 

     Usnesení:  

ZO schvaluje pro Diakonii ČCE – středisko Betlém, Klobouky u Brna dotaci ve výši 76 725 Kč na 

poskytování sociálních služeb lidem s těžkým zdravotním postižením. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
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     Usnesení:  

ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 1/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce s Diakonií 

ČCE – středisko Betlém, Klobouky u Brna na dotaci ve výši 76 725 Kč na poskytování sociálních 

služeb lidem s těžkým zdravotním postižením. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

     Usnesení:  

ZO schvaluje pro Orel Žatčany dotaci ve výši 40 000 Kč na projekt „Opravy a provoz orlovny 

v Žatčanech“. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

     Usnesení:  

ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 2/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce s Orlem 

Žatčany ve výši 40 000 Kč na projekt „Opravy a provoz orlovny v Žatčanech“. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 

     Usnesení:  

ZO schvaluje pro Sokol Žatčany dotaci ve výši 116 000 Kč na projekt „Oprava elektrických 

rozvodů a osvětlení v budově sokolovny, příspěvek na úhradu plynu a elektřiny, drobné opravy, 

doplnění cvičebního náčiní“. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

     Usnesení:  

ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 3/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce se Sokolem 

Žatčany ve výši 116 000 Kč na projekt „Oprava elektrických rozvodů a osvětlení v budově 

sokolovny, příspěvek na úhradu plynu a elektřiny, drobné opravy, doplnění cvičebního náčiní“. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 

Usnesení:  

ZO schvaluje pro SDH Žatčany dotaci ve výši 51 000 Kč na projekt „Oprava podlahy klubovny 

SDH“. 
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Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

     Usnesení:  

ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 4/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce s SDH 

Žatčany ve výši 51 000 Kč na projekt „Oprava podlahy klubovny SDH“. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

20:06 dostavil se Jakub Tuček 

 

 6. ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ROZVOJOVÉHO VÝBORU 

Jan Binek seznámil zastupitele s průběhem zasedání Rozvojového výboru. Zasedání se zúčastnil Ing. 

XXXXX, který má zájem o odkoupení obecního pozemku. Bude řešeno v dalším bodu zastupitelstva.  

 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí zprávu Rozvojového výboru. 

 

7.  ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU 

Jan Binek zastoupil Ondřeje Rybu a seznámil zastupitele s průběhem kontroly na OÚ. 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 

 

8. RŮZNÉ 

A) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA MEZI OBCÍ ŽATČANY A S-INVESTCZ 

S.R.O. 

V rámci připravovaného rozšíření kapacity ZŠ Žatčany byla pro zajištění TDI a BOZP vybrána firma S 

– Invest s.r.o. Ta předložila návrh příkazní smlouvy a po kontrole právní kanceláří starosta smlouvu 

předložil zastupitelům ke schválení. 

 

Usnesení:  
ZO schvaluje Příkazní smlouvu č. 1142-21 s firmou S – Invest CZ s.r.o. na zajištění technického 

dozoru a koordinátora BOZP při akci „Rozšíření kapacity ZŠ Žatčany“. 

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 
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B) HODY 

Římskokatolická farnost požádala o možnost sloužení hodové mše svaté na návsi v neděli 30. 5. 2021 

v 9 hodin. Vzhledem k epidemiologické situaci v letošním roce nebude probíhat na návsi tradiční 

hodový program. 

 

Usnesení:  
ZO souhlasí se sloužením hodové mše na návsi v neděli 30. 5. 2021. 

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení:  
ZO promíjí nájemné za zábor veřejného prostranství pro pouťové atrakce během hodů 2021. 

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

C) PRACOVNÍ ÚVAZEK 

Zaměstnanec obce, pan XXXX XXXXX pracuje na obci na zkrácený pracovní úvazek. Starosta 

navrhuje upravit pracovní smlouvu na plný úvazek. 

 

Usnesení:  
ZO souhlasí s navýšením smlouvy pana XXXX XXXXXX na plný úvazek od 1. 6. 2021. 

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

D) FINANČNÍ VÝBOR 

Lukáš Jurečka seznámil zastupitele s kontrolou finančního výboru na obci dne 17. 5. 2021. 

 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru o kontrole na obci dne 17. 5. 2021. 

 

E) NÁKUP TRAVNÍ SEKAČKY 

Starosta oslovil dodavatele travních sekaček o zaslání cenové nabídky na pořízení nové travní sekačky. 

Bylo osloveno šest dodavatelů, nabídku zaslali čtyři prodejci 

- Kubota má pouze dva nože Vyřazena 

- Weibang nemá sběrný koš 

- John Deere 254tis s košem 

- Husquarna 263 tis ale je silnější, širší záběr 
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Usnesení:  
ZO vybralo Husqvarna Zero-turn Z454X ZTH v ceně 230 000 Kč (263 000 Kč s košem). 

Hlasování:  

Pro 6, proti 2 (František Poláček, Jiří Ryba), zdržel se 2 (Jan Binek, Lukáš Jurečka). 

 

F) PRODEJ POZEMKU 

Na Rozvojovém výboru projednávali jeho členové žádost pana Ing. XXXXX o odkoupení pozemku 

v k.ú. Měnín. Tohoto jednání se pan XXXXXXX zúčastnil a při hledání ceny za pozemek bylo 

dohodnuto, že bude zpracován znalecký posudek na pozemek, který zadá pan XXXXXX tak, aby mohlo 

pokračovat jednání o možnosti prodeje. Pan XXXXXXX telefonicky oznámil, že nemá možnost zadat 

žádost o vypracování posudku a proto žádá zastupitelstvo, v jaké cenové relaci je ochotné pozemek 

prodat. Podle cenové nabídky by se rozhodl, zda bude s obcí pokračovat v jednání. 

Starosta nechal zpracovat odhad ceny pozemku a předložil posudek zastupitelům. Průměrná komerční 

cena je 900 Kč/m2. 

 

Usnesení:  
ZO souhlasí s pokračováním v jednání o prodeji pozemku se základní cenou k jednání od 1000 

Kč/m2. 

Hlasování:  

Pro 7, proti 1(Lukáš Jurečka), zdržel se 2 (Jakub Tuček, Tomáš Kalla). 

 

G) POŘÍZENÍ POPELNIC NA PLAST 

Na základě rozhodnutí ZO byl mezi občany proveden průzkum zájmu o pořízení popelnic na plastový 

odpad. Na základě průzkumu starosta poptal u firmy SUEZ požadavek na dodání popelnic. Firma zaslala 

odsouhlasení poptávky a cenové vyjádření zakázky. 

 

Usnesení:  
ZO schvaluje objednávku popelnic 145 x 240 l, 70 x 120 l. 

Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

H) SMLOUVA NA VYPRACOVÁNÍ PASPORTU OSVĚTLENÍ A 

ZATŘÍDĚNÍ KOMUNIKACÍ DO TŘÍD OSVĚTLENÍ 

Zástupce firmy Alternative Energy Systems a.s. zaslal nabídku na vypracování pasportu veřejného 

osvětlení a pasportu zatřídění komunikací do tříd osvětlení.  

Tyto pasporty jsou nutné při případné žádosti o dotaci s pracovním názvem „Rekonstrukce veřejného 

osvětlení obce Žatčany“. 

 

Usnesení:  
ZO neschvaluje pořízení vypracování pasportu od firmy Alternative Energy Systems a.s. 
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Hlasování:  

Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

 

I) PROJEDNÁNÍ SITUACE V ZŠ  

Paní Procházková seznámila zastupitele s připomínkami a kritikou rodičů vůči škole. 

 

Starosta svolá v nejbližším termínu zasedání ZO k problematice školství. 

 

 

 

Starosta ukončil zasedání v 22:54 hodin. 

 

Zapisovatel: Jiří Ryba         ______________________________ 

 

Ověřovatelé: Lukáš Jurečka             ______________________________ 

  Zdenka Dokoupilová ______________________________ 

Starosta: František Poláček ______________________________ 


