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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE ŽATČANY 

Pořadové číslo zasedání: 

               49. 

Datum zasedání: 

15. 6. 2022 

Čas zasedání: 

19:07 – 21:30 hod. 

Místo zasedání: 
OÚ Žatčany 

Stran zápisu: 
1/5 

Přítomni: 

 Ryba Ondřej, Poláček František, Jurečka Lukáš, Klein Vojtěch, Tuček Jakub, Dokoupilová Zdeňka, Kalla 

Tomáš, Vörösová Veronika. 

 

Starosta zahájil jednání v 19:07 a konstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů.  

Omluven: Jiří Ryba, Jan Binek, Radka Procházková  

Nahlášený pozdější příchod: Lukáš Jurečka 

 

Program jednání: 

1.  Zahájení 

2.  Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO 

3.  Nabídka účasti na knize Židlochovicko a Pohořelicko z nebe 

4.  Smlouva o poskytnutí dotace JMK – podpora památek místního významu   

5.  Určení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2022-2026   

6.  ZŠ – souhlas zřizovatele s realizací projektu – Šablony ZŠ a MŠ 

7.  Financování dopravního automobilu pro SDH Žatčany 

8.  ZŠ Znojmo – žádost o příspěvek 

9.  Školství 

10.Rozpočtové opatření 

11.Různé 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Ověřovatelé navrženi:  Vojtěch Klein 

                                       Jakub Tuček 

 Zapisovatel navržen: Lukáš Jurečka 

 

V programu jednání se navrhuje v bodu 11. Různé zařadit body  

A) Informace z jednání Školské rady 

 
Do příchodu Lukáše Jurečky provede zápis starosta obce František Poláček. 
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Usnesení:  
ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu, doplnění programu jednání v bodu 11. Různé 

o bod A).  

Hlasování:  

Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

2. KONTROLA USNESENÍ PŘEDCHOZÍHO ZASEDÁNÍ ZO 

Úkoly vyplývající z usnesení květnového zasedání byly splněny. 

Usnesení:  

ZO bere na vědomí informaci o splnění úkolů ze zasedání ZO v květnu 2022. 

 

3. NABÍDKA ÚČASTI NA KNIZE ŽIDLOCHOVICKO A 

POHOŘELICKO Z NEBE 

CBS Nakladatelství s.r.o. nabídlo obci spoluúčast na knize leteckých fotografií Židlochovicko a 

Pohořelicko z nebe. Podle výše spoluúčasti je možnost získat pro obec určité množství knih za cenu 

399 Kč. Dále je možná doobjednávka do uzávěrky tisku za zvýhodněnou cenu. 

19:20 dostavil se Lukáš Jurečka a pokračuje jako zapisovatel. 

Usnesení: 
ZO neschvaluje spoluúčast na knize leteckých fotografií Židlochovicko a Pohořelicko z nebe.  

Hlasování:  

Pro 0, proti 4, zdržel se 4.  

 

4. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE JMK – PODPORA PAMÁTEK 

MÍSTNÍHO VÝZNAMU 

Obec v letošním roce požádala o dotaci z rozpočtu JMK na dotační titul „Podpora památek místního 

významu“. Obci byla přiznána dotace ve výši 39 000 Kč. Dotace byla požádána na obnovu Fialova 

kříže, který se nachází v Zadních dílech k.ú. Žatčany. 

Usnesení: 
ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 39 000 Kč na obnovu Fialova kříže, který se 

nachází v Zadních dílech v k. ú. Žatčany. 

Hlasování:  
Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

Usnesení: 
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje mezi obcí 

Žatčany a Jihomoravským krajem na obnovu Fialova kříže. 
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Hlasování:  

Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

5. URČENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE NA VOLEBNÍ 

OBDOBÍ 2022-2026 

V souladu se zákonem č. 491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů požádal MěÚ Židlochovice, odbor vnitřní správy, o informaci o počtu členů 

zastupitelstva. Zastupitelé rozhodli, že počet členů ZO pro rok 2022-2026 bude 11 členů. 

 

Usnesení: 
ZO schvaluje na volební období 2022-2026 11 členů Zastupitelstva obce Žatčany. 

Hlasování:  

Pro 8, proti 0, zdržel se 0.  

 

6. ZÁKLADNÍ ŠKOLA – SOUHLAS ZŘIZOVATELE S REALIZACÍ 

PROJEKTU – ŠABLONY ZŠ A MŠ 

Ředitelka ZŠ, Mgr. XXXXX, požádala zřizovatele školy o souhlas s realizací projektu. Jedná se o 

realizaci projektu podaného v rámci výzvy 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ Operačního programu Jan 

Amos Komenský. 

 

Usnesení: 
ZO schvaluje realizaci projektu podaného v rámci výzvy 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ 

Operačního programu Jan Amos Komenský. 

Hlasování:  

Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

7. FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO SDH ŽATČANY 

Pan XXXXX XXXX, administrátor dotačního titulu na dopravní automobil pro SDH Žatčany požádal 

o schválení dofinancování pořízení vozidla z vlastních zdrojů.  

 

Usnesení: 
ZO se u akce „Obec Žatčany – dopravní automobil“, zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou 

cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. 

Hlasování:  

Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
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8. ZŠ ZNOJMO – ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK 

ZŠ Znojmo, Náměstí republiky 9 připravuje každoročně zájemce z řad devátých ročníků 

k mezinárodním zkouškám v anglickém jazyce. Tyto zkoušky absolvovala XXXXX XXXXXX, která 

má trvalé bydliště v Žatčanech. Město Znojmo přispívá na zkoušky v rámci svých dotačních titulů 

žákům s trvalým pobytem ve Znojmě. Z toho důvodu požádala ZŠ Znojmo, zda by obec Žatčany 

nepřispěla alespoň částečně na úhradu zkoušek. ZO nemá žádný dotační titul na jazykové zkoušky.  

 

Usnesení: 
ZO neschvaluje příspěvek XXXXX XXXXXX k mezinárodním zkouškám v anglickém jazyce.  

Hlasování:  

Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

9. ŠKOLSTVÍ 

Starosta v minulých dnech absolvoval několik jednání k řešení rozšíření ZŠ v Žatčanech. O snížení 

nákladů na stavbu, případném jiném postupu informoval zastupitele. Starosta navštívil stavební úřad a 

zjišťoval možnosti změny projektu. V podstatě jakákoliv varianta změny současného projektu znamená 

nemožnost současně stavět a učit ve stávající škole. Jsou možnosti redukce současného projektu tak, že 

by se nerealizovala výdejna jídla a jídelna, která by zůstala ve školce. V nejbližších dnech chce ZO 

konzultovat finanční nákladnost dvou variant rozšíření školy. První variantou je zredukovaná verze 

rozšíření školy formou nástavby a druhou variantou je výstavba nových tříd ve školním dvoře 

propojených se školou zakrytou chodbou.  

 

Usnesení: 
ZO bere na vědomí informaci o průběhu jednání a možnostech rozšíření kapacity ZŠ Žatčany. 

 

10. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 

Příjmová (pol. 1122) i výdajová (§ 6399) část rozpočtu se zvyšuje o daň z příjmů právnických osob za 

rok 2021 za obec o 474 000 Kč na částku 594 000 Kč. 

Usnesení: 
ZO schvaluje RO č. 6. 

Hlasování:  

Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

11. RŮZNÉ 

A) INFORMACE Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

V minulých dnech proběhla v obci petice na zachování pozice konkrétní učitelky v MŠ Žatčany. Petiční 

výbor se sešel s ředitelkou školy a byla svolána mimořádná školská rada. S peticí byl seznámen také 
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starosta obce, který se zasedání školské rady zúčastnil. Na jednání školské rady ředitelka školy 

seznámila zúčastněné s postupem, který jí ukládá zákon.  

 

Usnesení: 
ZO bere na vědomí informaci starosty ze zasedání školské rady. 

 

 

Starosta ukončil zasedání v 21:30 hodin. Další zasedání 20. 7. 2022. 

 

 

 
 

 

 

Zapisovatel: Lukáš Jurečka         ______________________________ 

 

Ověřovatelé: Vojtěch Klein                         ______________________________ 

  Jakub Tuček ______________________________ 

Starosta: František Poláček ______________________________ 


