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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE ŽATČANY 

Pořadové číslo zasedání: 

               51. 

Datum zasedání: 

17. 8. 2022 

Čas zasedání: 

19:48 – 22:02 hod. 

Místo zasedání: 
OÚ Žatčany 

Stran zápisu: 
1/7 

Přítomni: 

 Binek Jan, Poláček František, Jurečka Lukáš, Klein Vojtěch, Dokoupilová Zdeňka, Vörösová Veronika, Ryba 

Ondřej, Ryba Jiří, Kalla Tomáš 

 

Před zahájením jednání si zastupitelé od 19 hodin prohlédli probíhající úpravy v mateřské škole. 

Starosta zahájil jednání v 19:48 a konstatoval, že je přítomno 9 zastupitelů.  

Omluveni: Jakub Tuček, Radka Procházková 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO 

3. Výsadba stromů 

4. Školství 

5. Žádost o souhlas s čerpáním z fondu investic ZŠ  

6. Finanční příspěvek žákům ZŠ 

7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK, dopravní automobil pro JSDH Žatčany 

8. Pojistná smlouva na dopravní automobil 

9. Oslavy 120 let hasiči Žatčany 

10. Možnosti dotací 

11. Různé 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Ověřovatelé navrženi:  Tomáš Kalla 

                                       Ondřej Ryba 

 Zapisovatel navržen: Jiří Ryba 

 

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

A) Žádost o vyjádření ČOV Měnín  

B) Žádost o dotaci z rozpočtu obce Žatčany pro rok 2022- Sokol Žatčany 

C) Rozpočtové opatření 
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D) Opravy obecního majetku 

E) Žádost o příspěvek na dopravu na folklorní festival Brno – Začanští mužáci 

F) Dopravní automobil SDH, možnost prodeje 

 

 

Usnesení:  
ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu, doplnění programu jednání v bodu 11. Různé 

o bod A) až F). 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

2. KONTROLA USNESENÍ PŘEDCHOZÍHO ZASEDÁNÍ ZO 

Úkoly vyplývající z usnesení červencového zasedání byly splněny. 

Usnesení:  

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

 

3. VÝSADBA STROMŮ  

Starosta pokračoval v jednání s Firmou Kentico o vysázení stromů v obci. Firma hradí veškeré náklady 

s výsadbou i nákupem stromů, stejně tak přiveze i dobrovolníky, jež je zasadí. V úvahu přichází výsadba 

ovocných stromů podél Hranečnického potoka ve dvou lokalitách (u Starého lesa a u státní silnice na 

Moutnice). Starosta zaslal nabídku možnosti výsadby firmě Kentico.  

  

Usnesení: 
ZO pověřuje starostu jednáním s Firmou Kentico o výsadbě stromů a zajištěním akce. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

4. ŠKOLSTVÍ 

Na základě schváleného návrhu hygienou probíhají stavební úpravy v mateřské škole na rozšíření 

kapacity jídelny a úpravy zázemí pro učitelky a kuchařku. Z důvodu velmi krátkého termínu uvolnění 

prostor školky během prázdnin byla úpravami pověřena firma Stavby a konstrukce s.r.o. v krizovém 

režimu.   

Zastupitelé si před zahájením zasedání prohlédli probíhající stavební úpravy v budově mateřské školy. 

Starosta předložil zastupitelům návrh Smlouvy o dílo mezi obcí a firmou Stavby a konstrukce s.r.o. 

Akce bude průběžně financována na základě vystavených faktur za jednotlivé dokončené části díla. Po 

dokončení bude dílo předáno Základní škole a Mateřské škole, Žatčany, příspěvkové organizaci 

k hospodaření.  
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Podařilo se opravit prasklý přívod vody do modulární školky. V základní škole bylo provedeno nové 

připojení k elektrické síti. Škola požádala o rozšíření kapacity školní družiny a Krajský úřad 

Jihomoravského kraje povolil rozšíření na 36 dětí. Ve škole probíhá úprava učeben pro využití školní 

družiny. 

 

Usnesení: 
ZO bere na vědomí informace o pokračování stavebních úprav v základní a mateřské škole před 

zahájením nového školního roku.   

Usnesení: 
ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Stavby a konstrukce s.r.o. na stavební úpravy jídelny a 

zázemí pro učitelky a kuchařku v budově mateřské školy č. p. 298.  

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

5. ŽÁDOST O SOUHLAS S ČERPÁNÍM Z FONDU INVESTIC ZŠ 

Ředitelka ZŠ Žatčany požádala o souhlas s čerpáním z fondu investic školy. Jedná se o pořízení 

klimatizace do modulární MŠ v ceně 42 782 Kč. 

 

Usnesení: 
ZO schvaluje ZŠ a MŠ, Žatčany čerpání z fondu investic na klimatizační jednotku ve výši 

42 782  Kč.  

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

6. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK ŽÁKŮM ZŠ 

Obec každoročně přispívá žákům ZŠ Žatčany na pořízení vybavení do školy, prvňákům 2 000 Kč a 

žákům dalších ročníků 1000 Kč. 

 

Usnesení: 
ZO schvaluje finanční příspěvek pro žáky ZŠ Žatčany dle seznamu předloženého školou.  Žáci 

prvního ročníku dostanou 2 000 Kč, žáci druhého až pátého ročníku 1 000 Kč. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 
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7. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JMK, 

DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO JSDH ŽATČANY  

Na základě podané žádosti o dotaci bylo příslušným orgánem Jihomoravského kraje rozhodnuto, že 

bude této žádosti vyhověno a dotace nám bude poskytnuta. V návaznosti na toto rozhodnutí byla ze 

strany Jihomoravského kraje vypracována a podepsána smlouva o poskytnutí dotace.  

  

Usnesení: 
ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 300 000 Kč na pořízení 

nového dopravního automobilu pro JSDH Žatčany. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení: 
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

č.  JMK077566/22/OKH  a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

8. POJISTNÁ SMLOUVA NA DOPRAVNÍ AUTOMOBIL 

Obec Žatčany pořídila pro jednotku SDH dopravní automobil Fiat DUCCATO v ceně 1 218 107 Kč za 

podpory dotace z ministerstva vnitra a Jihomoravského kraje. Starosta předkládá zastupitelům návrh 

„Pojistné smlouvy sdružené pojištění vozidla“ u pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s. Obec při 

jednání o pojištění zastupovala společnost Eurovalley s. r. o. Návrh pojistky je ve výši 30 880 Kč ročně. 

Usnesení: 
ZO schvaluje uzavření Pojistné smlouvy č. 4786842386 s pojišťovnou Generali Česká pojišťovna 

na sdružené pojištění vozidla Fiat DUCCATO a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

9. OSLAVY 120 LET HASIČI ŽATČANY 

SDH Žatčany oslaví v letošním roce 120. výročí od založení spolku v Žatčanech. Dne 11. září si SDH 

připomene toto výročí mší svatou za zemřelé hasiče a požehnáním zásahovým vozidlům. Odpoledne po 

slavnostní schůzi proběhnou ukázky z činnosti hasičů na místním hřišti. 

 

Usnesení: 
ZO bere na vědomí informaci o přípravách oslav 120. výročí založení SDH Žatčany. 
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10. MOŽNOSTI DOTACÍ 

Obec plánuje zateplení modulární mateřské školy v Žatčanech a na tuto akci získala stavební povolení. 

Starosta navrhuje pokračovat výběrem firmy, která by administrovala žádost o dotaci a výběr 

zhotovitele. 

Dále navrhuje řešit snížení energetické náročnosti elektrického vytápění MŠ pořízením fotovoltaických 

panelů. Bude nutné zpracovat projekt a zajistit stavební povolení pro tuto akci tak, abychom mohli 

požádat o dotaci. 

 

Usnesení: 
ZO pověřuje starostu zkonzultováním projektu „Snížení energetické náročnosti modulární MŠ“ 

tak, aby na stavbu bylo možné v budoucnu namontovat fotovoltaické panely. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

 Usnesení: 
ZO pověřuje starostu oslovením firem pro podání nabídky k zajištění administrace dotace a výběr 

zhotovitele na projekt „Snížení energetické náročnosti modulární MŠ“. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

11. RŮZNÉ 

A) ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ – ČOV MĚNÍN 

Projektová kancelář Jančálek s.r.o. zpracovává projektovou dokumentaci „ČOV Měnín - intenzifikace 

a modernizace“. Obci zaslala žádost o vyjádření k projektu. Součástí projektu je přeložka výtlaku 

Žatčany, jehož je obec majitelem. 

 

Usnesení: 
ZO souhlasí s předloženou dokumentací projektové kanceláře Jančálek s.r.o. na akci „ČOV 

Měnín - intenzifikace a modernizace“. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

B) ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU OBCE ŽATČANY PRO ROK 

2022 – SOKOL ŽATČANY 

Tělocvičná jednota Sokol Žatčany požádala o dotaci z rozpočtu obce Žatčany pro rok 2022. Jedná se o 

poslední etapu „Opravy elektroinstalace v budově Sokolovny“. 
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Sokol Žatčany požádal v rámci dotačních titulů o dotaci Jihomoravský kraj. Tato žádost nebyla 

schválena, a proto se Sokol obrátil s žádostí na obec Žatčany. V letošním roce obec již jednu dotaci pro 

Sokol schválila, ale ta byla na podporu zajištění provozu budovy. Zastupitelé rozhodli o schválení nově 

požadované dotace. 

 

Usnesení: 
ZO schvaluje dotaci pro Tělocvičnou jednotu Sokol Žatčany na akci „Opravy elektroinstalace 

v budově Sokolovny“ ve výši 120 000 Kč. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení: 
ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Žatčany č. 7/2022 mezi 

obcí Žatčany a Tělocvičnou jednotou Sokol Žatčany na akci „Opravy elektroinstalace v budově 

Sokolovny“ ve výši 120 000 Kč. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

C) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 

Starosta předložil návrh RO č. 8. Výdaje na Sport a zájmovou činnost ( 34**) se navyšují o 105 000 Kč 

na dotaci pro Sokol Žatčany a budou kryty z nečerpané akce na opravu hráze rybníka (§2341) ve výši 

105 000 Kč.  

 

Usnesení: 
ZO schvaluje RO č.8. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

D) OPRAVY OBECNÍHO MAJETKU 

 V roce 2021 byla při bouřce povalena zídka na domě č. p. 111 ve vlastnictví obce. Obec škodní událost 

řešila přes pojištění majetku. V současné době probíhá oprava výstavba nové zdi. Předpokládaná cena 

je asi 160 tis. Kč. 

 

Usnesení: 
ZO bere na vědomí. 
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E) ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU FOLKLORNÍ FESTIVAL 

BRNO – ZAČANŠTÍ MUŽÁCI 

V pátek 2. září se v rámci mezinárodního folklorního festivalu v Brně uskuteční společné vystoupení 

souboru Začanští mužáci a Újezdská Rozmarýna. Pro hromadnou dopravu by soubory chtěly objednat 

společný autobus. Vzhledem k tomu, že soubor nemá pravidelný roční příspěvek od obce na činnost, 

požádal o příspěvek na zajištění dopravy v hodnotě cca 3 000 Kč, což je polovina nákladu na dopravu. 

Druhou část dopravy uhradí Újezdská Rozmarýna. 

 

Usnesení: 
ZO schvaluje příspěvek Začanským mužákům proplacením 50% faktury za dopravu na 

mezinárodní folklorní festival v Brně cca ve výši 3 000  Kč. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

F) DOPRAVNÍ AUTOMOBIL SDH, MOŽNOST PRODEJE 

Obec pořídila pro jednotku SDH Žatčany nový dopravní automobil Fiat DUCCATO. Starý automobil 

VW Transporter (26 let stáří) bude nabídnut k prodeji. 

 

Usnesení: 
ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje dopravního automobilu VW Transportér. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0.  

 

Starosta ukončil zasedání v 22:02  hodin. Další zasedání se předpokládá dne 14. 9. 2022. 

 

 

Zapisovatel: Jiří Ryba         ______________________________ 

 

Ověřovatelé: Tomáš Kalla                         ______________________________ 

  Ondřej Ryba ______________________________ 

Starosta: František Poláček ______________________________ 


