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ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY 
Pořadové číslo zasedání: 

Ustavující zasedání 

Datum zasedání: 

18. 10. 2022 

Čas zasedání: 

19:01 - 19:50 hod. 

Místo zasedání: 

Obecní úřad 

Stran zápisu: 

22 
Přítomni: 

Ing. Binek Jan, PhD., Dokoupilová Zdenka, Jiří Hanák, Ing. Jurečka Lukáš, Mgr. Kalla Tomáš, Ing. Klein 

Vojtěch, Pavel Kostyál, Ing. Poláček František, Ing. Ryba Jiří, Mgr. Jana Rudolecká, Bc. Alexandr Vörös 

 

 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Žatčany bylo zahájeno v 19:01 hodin dosavadním starostou obce Ing. 

Františkem Poláčkem (dále jako „předsedající“). Přivítal přítomné zastupitele a oznámil, že bude 

zasedání řídit do okamžiku zvolení nového starosty. 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem 

zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí a o změně 

některých zákonů, v platném znění. Ustavující zasedání se koná do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro 

podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

byla na úřední desce Obecního úřadu Žatčany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 

dní, a to od 10. 10. 2022. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 

Předsedající informoval, že zastupitelé před zahájením zasedání obdrželi materiály Volební řád pro 

volbu starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů Zastupitelstva obce Žatčany, Jednací řád 

Zastupitelstva obce Žatčany a Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Žatčany, které jim byly 

v elektronické podobě zaslány v předstihu před zasedáním zastupitelstva. Dále členové zastupitelstva 

obdrželi Dotazník člena ZO a Čestné prohlášení člena Zastupitelstva obce Žatčany. 

Předsedající konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva (prezenční listina – příloha č. 1 zápisu), 

takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

2. Složení slibu člena zastupitelstva obce 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení 

slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib 

nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb.,  

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.) 

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích:  

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 

svědomitě, v zájmu obce Žatčany a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“  
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Jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem 

na připraveném archu (příloha č. 2).  

Všichni členové zastupitelstva složili slib bez výhrad. 

 

3. Schválení programu:  
 

Předsedající seznámil přítomné s programem jednání, tak jak byl vyvěšen na úřední desce, a požádal  

o jeho doplnění.  

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Složení slibu člena zastupitelstva obce 

3. Schválení programu 

4. Volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele 

5. Projednání a schválení Jednacího řádu Zastupitelstva obce Žatčany 

6. Projednání a schválení Jednacího řádu výborů Zastupitelstva obce Žatčany 

7. Projednání a schválení Volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty, předsedů a členů 

výborů Zastupitelstva obce Žatčany 

8. Hlasování o způsobu volby 

9. Určení, které funkce budou členové ZO vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 

10. Volba starosty 

11. Volba místostarosty 

12. Zřízení výboru – A) finančního,  

                                     B) kontrolního, 

                                     C) rozvojového,  

                                     D) kulturního a sportovního 

13. Určení počtu členů výborů 

14. Volba předsedy – A) finančního výboru 

                                       B) kontrolního výboru 

                                       C) rozvojového výboru 

                                       D) kulturního a sportovního výboru 

15. Volba členů – A) finančního výboru 

                                B) kontrolního výboru 

                         C) rozvojového výboru 

                                D) kulturního a sportovního výboru 

16. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

17. Schválení zástupců obce do DSO Cezava a DSO Region Židlochovicko 

18. Schválení zástupce do obecně prospěšné společnosti Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s. 

19. Jmenování zástupců obce do školské rady 

20. Určení zastupitele dle § 6 odst. 5 písmene f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu 

21. Diskuze 

22. Závěr 
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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany schvaluje program ustavujícího zasedání v podobě, jak byl vyvěšen na 

úřední desce.  

 

Výsledek hlasování:  pro 11    proti 0  zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele   

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Lukáše Jurečku a Bc. Alexandra Vöröse a zapisovatelkou 

Mgr. Simonu Hemalovou. Jiné návrhy nebyly podány. 

 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo obce Žatčany určuje ověřovateli zápisu Ing. Lukáše Jurečku a Bc. Alexandra Vöröse a 

zapisovatelkou Mgr. Simonu Hemalovou. 

 

Výsledek hlasování:  pro 11    proti 0  zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Projednání a schválení Jednacího řádu Zastupitelstva obce Žatčany  

Zastupitelé obdrželi Jednací řád Zastupitelstva obce Žatčany v elektronické podobě před zasedáním 

zastupitelstva. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se k tomuto dokumentu. Paní 

Rudolecká navrhla částečné změny v Jednacím řádu, které byly do dokumentu zapracovány. Jednací 

řád Zastupitelstva obce Žatčany je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Žatčany po zapracování změn.  

Výsledek hlasování:  pro 11    proti 0  zdrželi se 0   

Usnesení bylo schváleno. 
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6. Projednání a schválení Jednacího řádu výborů Zastupitelstva obce 

Žatčany 

Zastupitelé obdrželi Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Žatčany v elektronické podobě před 

zasedáním zastupitelstva. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se k tomuto dokumentu. 

Žádné návrhy na změny nebo doplnění nezazněly. Jednací řád výborů je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany schvaluje Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Žatčany tak, jak byl 

předložen na ustavujícím zasedání.  

 

Výsledek hlasování:  pro 11    proti 0  zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

7. Projednání a schválení Volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty, 

předsedů a členů výborů Zastupitelstva obce Žatčany 

Zastupitelé obdrželi Volební řád pro volbu starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů 

Zastupitelstva obce Žatčany v elektronické podobě před zasedáním zastupitelstva. Před hlasováním dal 

předsedající možnost vyjádřit se k tomuto dokumentu.  Žádné návrhy na změny nebo doplnění 

nezazněly. Volební řád obce Žatčany je přílohou č. 5 tohoto zápisu.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany schvaluje Volební řád pro volbu starosty, místostarosty, předsedů a 

členů výborů Zastupitelstva obce Žatčany tak, jak byl předložen na ustavujícím zasedání.  

 

Výsledek hlasování:  pro 11    proti 0  zdrželi se 0   

Usnesení bylo schváleno. 

 

8. Hlasování o způsobu volby  
 

Podle volebního řádu probíhá volba starosty, místostarosty, předsedů výborů a členů výborů buď 

tajnou volbou, nebo veřejnou volbou (aklamací) na základě hlasování členů ZO. Předsedající navrhuje, 

aby volby proběhly veřejnou volbou (aklamací). Jiný návrh nebyl podán. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany schvaluje zvolení starosty, místostarosty, předsedů výborů a členů 

výborů veřejnou volbou (aklamací). 

 

Výsledek hlasování:  pro 11  proti 0  zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

9. Určení, které funkce budou členové ZO vykonávat jako dlouhodobě 
uvolnění 

Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o 

obcích. Jiné návrhy nebyly podány.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon 

funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.  

 

Výsledek hlasování:  pro 11  proti 0  zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10. Volba starosty 

Předsedající upozornil, že vzhledem ke schválené veřejné volbě se bude dle článku 2, bod 2. volebního 

řádu hlasovat o jednotlivých kandidátech v pořadí, v jakém budou navrženi. Nominace kandidátů pro 

veřejnou volbu bude dle pořadí vylosovaného ve volbách do zastupitelstev obcí, přičemž po platném 

zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. 

Návrh kandidátů na funkci starosty a volba starosty: 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující 

návrhy:  

KDU-ČSL a OREL – Ing. Lukáš Jurečka navrhl  Ing. Františka Poláčka 

Předsedající dává hlasovat o navrženém kandidátovi na starostu obce Ing. Františku Poláčkovi. 
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Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo obce Žatčany volí Ing. Františka Poláčka starostou obce Žatčany. 

 

Výsledek hlasování:  pro 10  proti 0  zdrželi se 1 (Poláček) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Žatčany zvolilo Ing. Františka Poláčka starostou obce Žatčany. 

 

Ing. František Poláček funkci přijal a pokračuje ve vedení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 

(dále veden jako „starosta“). 

 

11. Volba místostarosty 

Starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující 

návrhy:  

KDU-ČSL a OREL -  Ing. Lukáš Jurečka navrhl   Mgr. Janu Rudoleckou 

SNK Sokol Žatčany -   Ing. Jiří Ryba navrhl    Mgr. Janu Rudoleckou 

Opravdu nezávislí -   Jiří Hanák navrhl    Mgr. Janu Rudoleckou 

 

Starosta dává hlasovat o navrženém kandidátovi na místostarostu obce Mgr. Janě Rudolecké. 

   

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo obce Žatčany volí Mgr. Janu Rudoleckou místostarostkou obce Žatčany. 

 

Výsledek hlasování:  pro 10  proti 0  zdrželi se 1 (Rudolecká)  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Žatčany zvolilo Mgr. Janu Rudoleckou místostarostkou obce Žatčany. 

Mgr. Jana Rudolecká funkci přijala. 
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12. Zřízení výboru 

Starosta informoval o povinnosti zřídit kontrolní a finanční výbor dle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. 

I) zákona o obcích, neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem 

původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§117 odst. 3 

zákona o obcích), přičemž kontrolní a finanční výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona 

o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby s trvalým pobytem v obci. 

Předsedou výboru může být pouze člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členem 

kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující 

rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 

Starosta navrhuje, aby mimo finančního a kontrolního výboru, které vyplývají ze zákona o obcích, byly 

zřízeny ještě další dva výbory rozvojový a kulturní a sportovní.  

Jiný návrh nebyl podán. 

 

A) Zřízení výboru finančního 

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, plní další 

úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo obce Žatčany zřizuje Finanční výbor Zastupitelstva obce Žatčany. 

 

Výsledek hlasování:  pro 11  proti 0  zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

B) Zřízení výboru kontrolního 

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních 

předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní 

úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo obce Žatčany zřizuje Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Žatčany. 

 

Výsledek hlasování:  pro 11  proti 0  zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno. 
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C) Zřízení výboru rozvojového 

Rozvojový výbor je poradním, iniciačním a kontrolním orgánem zastupitelstva obce v oblasti 

strategického plánování rozvoje obce, územního plánování, stavebních, technických a souvisejících 

záležitostí; dále se podílí na přípravě obecního zpravodaje. 

 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo obce Žatčany zřizuje Rozvojový výbor Zastupitelstva obce Žatčany. 

 

Výsledek hlasování:  pro 11  proti 0  zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

D) Zřízení výboru kulturního a sportovního 

Kulturní a sportovní výbor je poradním, iniciačním a kontrolním orgánem zastupitelstva obce 

v oblastech kultury, společenského života a sportu a souvisejících záležitostí, dále se podílí na přípravě 

obecního zpravodaje. 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany zřizuje Kulturní a sportovní výbor Zastupitelstva obce Žatčany.  

 

Výsledek hlasování:  pro 11  proti 0  zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Jiný návrh nebyl podán. 

 

13. Určení počtu členů finančního, kontrolního, rozvojového, kulturního a 

sportovního výboru 
 

Starosta navrhuje finanční výbor tříčlenný, kontrolní výbor tříčlenný, rozvojový výbor devítičlenný, 

kulturní a sportovní výbor pětičlenný.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany schvaluje, že finanční výbor má 3 členy, kontrolní výbor 3 členy, 

rozvojový výbor 9 členů, kulturní a sportovní výbor 5 členů. 
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Výsledek hlasování:  pro 11  proti 0  zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

14. Volba předsedy  

A) Finančního výboru 

Starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly 

podány následující návrhy:  

KDU-ČSL a OREL – Ing. Jan Binek Ph.D. navrhl   Ing. Lukáše Jurečku 

SNK Sokol Žatčany – Ing. Jiří Ryba navrhl   Ing. Lukáše Jurečku 

 

Starosta dává hlasovat o navrženém kandidátovi na předsedu finančního výboru Ing. Lukáši Jurečkovi. 

 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany volí Ing. Lukáše Jurečku předsedou finančního výboru obce Žatčany. 

 

Výsledek hlasování:  pro 10  proti 0  zdrželi se 1 (Jurečka)  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Žatčany zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Lukáše Jurečku. 

Ing. Lukáš Jurečka funkci přijímá. 

 

B) Kontrolního výboru 

Starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly 

podány následující návrhy:  

KDU-ČSL a OREL – Ing. Lukáš Jurečka navrhl   Ing. Jiřího Rybu 

SNK Sokol Žatčany – Bc. Alexandr Vörös navrhl   Ing. Jiřího Rybu 

Opravdu nezávislí – Jiří Hanák navrhl    Ing. Jiřího Rybu 

 

Starosta dává hlasovat o navrženém kandidátovi na předsedu kontrolního výboru Ing. Jiřím Rybovi. 
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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany volí Ing. Jiřího Rybu předsedou kontrolního výboru obce Žatčany. 

 

Výsledek hlasování:  pro 10  proti 0   zdrželi se 1 (Ryba)  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Žatčany zvolilo předsedou kontrolního výboru Ing. Jiřího Rybu. 

Ing. Jiří Ryba funkci přijímá. 

 

C) Rozvojového výboru 

Starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy rozvojového výboru. Byly 

podány následující návrhy:  

 KDU-ČSL a OREL – Ing. Lukáš Jurečka navrhl   Ing. Jana Binka, Ph.D. 

 SNK Sokol Žatčany – Ing. Jiří Ryba navrhl   Ing. Jana Binka, Ph.D. 

 

Starosta dává hlasovat o navrženém kandidátovi na předsedu rozvojového výboru 

Ing. Janu Binkovi, Ph.D. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany volí Ing. Jana Binka, Ph.D. předsedou Rozvojového výboru obce Žatčany. 

 

Výsledek hlasování:  pro 11  proti 0   zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Žatčany zvolilo předsedou rozvojového výboru Ing. Jana Binka, Ph.D. 

 

D) Kulturního a sportovního výboru 

Starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy kulturního a sportovního 

výboru. Byly podány následující návrhy:  
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KDU-ČSL a OREL – Ing. Lukáš Jurečka navrhl  Zdenku Dokoupilovou 

SNK Sokol Žatčany – Ing. Jiří Ryba navrhl   Zdenku Dokoupilovou 

 

Starosta dává hlasovat o navrženém kandidátovi na předsedkyni kulturního a sportovního výboru 

Zdence Dokoupilové. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany volí Zdenku Dokoupilovou předsedkyní kulturního a sportovního výboru 

obce Žatčany. 

 

Výsledek hlasování:  pro 11  proti 0   zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Žatčany zvolilo předsedkyní kulturního a sportovního výboru Zdenku 

Dokoupilovou. 

Zdenka Dokoupilová funkci přijímá. 

 

15. Volba členů  

A) Finančního výboru 
 

Starosta vyzval předsedu finančního výboru k podání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány 

následující návrhy:  

KDU-ČSL a OREL – Ing. Lukáš Jurečka navrhl   Ing. Antonína Sedláčka 

         Ing. Vojtěcha Kleina 

 

Starosta dává hlasovat o navrženém kandidátovi na člena finančního výboru Ing. Antonínu Sedláčkovi. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany volí Ing. Antonína Sedláčka členem finančního výboru. 
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Výsledek hlasování:  pro 11  proti 0   zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Ing. Antonín Sedláček byl zvolen členem finančního výboru. 

 

Starosta dává hlasovat o navrženém kandidátovi na člena finančního výboru Ing. Vojtěchu Kleinovi. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany volí Ing. Vojtěcha Kleina členem finančního výboru. 

 

Výsledek hlasování:  pro 10  proti 0   zdrželi se 1 (Klein)  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Ing. Vojtěch Klein byl zvolen členem finančního výboru. 

 

Zastupitelstvo obce Žatčany zvolilo finanční výbor v tomto složení: předseda – Ing. Lukáš Jurečka, 

členové – Ing. Antonín Sedláček, Ing. Vojtěch Klein. 

 

B) Kontrolního výboru 

Starosta vyzval předsedu kontrolního výboru k podání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly 

podány následující návrhy: 

SNK Sokol Žatčany – Ing. Jiří Ryba navrhl  Jiřího Hanáka, Pavla Kostyála 

 

Starosta dává hlasovat o navrženém kandidátovi Jiřím Hanákovi na člena kontrolního výboru. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany volí Jiřího Hanáka členem kontrolního výboru. 
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Výsledek hlasování:  pro 10  proti 0   zdrželi se 1 (Hanák)  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Jiří Hanák byl zvolen členem kontrolního výboru. 

 

Starosta dává hlasovat o navrženém kandidátovi Pavlu Kostyálovi na člena kontrolního výboru. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany volí Pavla Kostyála členem kontrolního výboru. 

 

Výsledek hlasování:  pro 10  proti 0   zdrželi se 1 (Kostyál)  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Pavel Kostyál byl zvolen členem kontrolního výboru. 

 

Zastupitelstvo obce Žatčany zvolilo kontrolní výbor v tomto složení: předseda – Ing. Jiří Ryba, členové 

– Jiří Hanák, Pavel Kostyál. 

 

C) Rozvojového výboru 

Starosta vyzval předsedu rozvojového výboru k podání návrhů na členy rozvojového výboru. Byly 

podány následující návrhy: 

KDU-ČSL a OREL – Ing. Jan Binek Ph.D. navrhl   

Mgr. Jakuba Tučka, Ing. Františka Poláčka, Mgr. Janu Rudoleckou, Ing. Vojtěcha Kleina, Jiřího Hanáka, 

Pavla Filky, Bc. Ondřeje Sedláka, Ing. Lukáše Bartečka. 

 

Starosta dává hlasovat o navrženém kandidátovi Mgr. Jakubu Tučkovi na člena rozvojového výboru.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany volí Mgr. Jakuba Tučka členem rozvojového výboru. 
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Výsledek hlasování:  pro 11  proti 0    zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Mgr. Jakub Tuček byl zvolen členem rozvojového výboru. 

 

Starosta dává hlasovat o navrženém kandidátovi Ing. Františkovi Poláčkovi na člena rozvojového 

výboru. 

 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany volí Ing. Františka Poláčka členem rozvojového výboru. 

 

Výsledek hlasování:  pro 10  proti 0    zdrželi se 1 (Poláček) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Ing. František Poláček byl zvolen členem rozvojového výboru. 

 

Starosta dává hlasovat o navrženém kandidátovi Mgr. Janě Rudolecké na člena rozvojového výboru. 

 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany volí Mgr. Janu Rudoleckou členem rozvojového výboru. 

 

Výsledek hlasování:  pro 10  proti 0    zdrželi se 1 (Rudolecká) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Mgr. Jana Rudolecká byla zvolena členem rozvojového výboru. 

 

Starosta dává hlasovat o navrženém kandidátovi Ing. Vojtěchu Kleinovi na člena rozvojového výboru. 

 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany volí Ing. Vojtěcha Kleina členem rozvojového výboru. 
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Výsledek hlasování:  pro 10  proti 0    zdrželi se 1 (Klein) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Ing. Vojtěch Klein byl zvolen členem rozvojového výboru. 

 

Starosta dává hlasovat o navrženém kandidátovi Jiřím Hanákovi na člena rozvojového výboru. 

 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany volí Jiřího Hanáka členem rozvojového výboru. 

 

Výsledek hlasování:  pro 10  proti 0    zdrželi se 1 (Hanák) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Jiří Hanák byl zvolen členem rozvojového výboru. 

 

Starosta dává hlasovat o navrženém kandidátovi Pavlu Filkovi na člena rozvojového výboru. 

 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany volí Pavla Filku členem rozvojového výboru. 

 

Výsledek hlasování:  pro 11  proti 0    zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Pavel Filka byl zvolen členem rozvojového výboru. 

 

Starosta dává hlasovat o navrženém kandidátovi Bc. Ondřeji Sedlákovi na člena rozvojového výboru. 

 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany volí Bc. Ondřeje Sedláka členem rozvojového výboru. 
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Výsledek hlasování:  pro 11   proti 0   zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bc. Ondřej Sedlák byl zvolen členem rozvojového výboru. 

 

Starosta dává hlasovat o navrženém kandidátovi Ing. Lukáši Bartečkovi na člena rozvojového výboru. 

 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany volí Ing. Lukáše Bartečka členem rozvojového výboru. 

 

Výsledek hlasování:  pro 11  proti 0   zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Ing. Lukáš Barteček byl zvolen členem rozvojového výboru. 

 
Zastupitelstvo obce Žatčany zvolilo rozvojový výbor v tomto složení: předseda – Ing. Jan Binek, Ph.D., 

členové – Mgr. Jakub Tuček, Ing. František Poláček, Mgr. Jana Rudolecká, Ing Vojtěch Klein, Jiří Hanák, 

Pavel Filka, Bc. Ondřej Sedlák, Ing. Lukáš Barteček. 

 

D) Kulturního a sportovního výboru: 

Starosta vyzval předsedkyni kulturního a sportovního výboru k podání návrhů na členy kulturního a 

sportovního výboru. Byly podány následující návrhy:   

KDU-ČSL a OREL  -  Zdenka Dokoupilová navrhla   

Mgr. Tomáše Kallu, Bc. Alexandra Vöröse, Ing. Jiřího Rybu, Jiřího Hanáka 

 

Starosta dává hlasovat o navrženém kandidátovi Mgr. Tomáši Kallovi na člena kulturního a sportovního 

výboru. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany volí Mgr. Tomáše Kallu členem kulturního a sportovního výboru. 
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Výsledek hlasování:  pro 10  proti 0   zdrželi se 1 (Kalla) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Mgr. Tomáš Kalla byl zvolen členem kulturního a sportovního výboru. 

 

Starosta dává hlasovat o navrženém kandidátovi Bc. Alexandru Vörösovi na člena kulturního a 

sportovního výboru. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany volí Bc. Alexandra Vöröse členem kulturního a sportovního výboru. 

 

Výsledek hlasování:  pro 10   proti 0   zdrželi se 1 (Vörös) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bc. Alexandr Vörös byl zvolen členem kulturního a sportovního výboru. 

 

Starosta dává hlasovat o navrženém kandidátovi Ing. Jiřím Rybovi na člena kulturního a sportovního 

výboru. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany volí Ing. Jiřího Rybu členem kulturního a sportovního výboru. 

 

Výsledek hlasování:  pro 10   proti 0   zdrželi se 1 (Ryba) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Ing. Jiří Ryba byl zvolen členem kulturního a sportovního výboru. 

 

Starosta dává hlasovat o navrženém kandidátovi Jiřím Hanákovi na člena kulturního a sportovního 

výboru. 
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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany volí Jiřího Hanáka členem kulturního a sportovního výboru. 

 

Výsledek hlasování:  pro 10  proti 0   zdrželi se 1 (Hanák)  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Jiří Hanák byl zvolen členem kulturního a sportovního výboru. 

 

Zastupitelstvo obce Žatčany zvolilo kulturní a sportovní výbor v tomto složení: předseda – Zdenka 

Dokoupilová, členové – Mgr. Tomáš Kalla, Bc. Alexandr Vörös, Ing. Jiří Ryba, Jiří Hanák. 

 

16. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva 

Starosta obce navrhuje přiznání odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce.  

Starosta obce navrhuje za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena ZO v souladu 

s přílohou k nařízení vlády č. 318/2017 měsíční odměnu ve výši 7 150 Kč s účinností od 1. 11. 2022. Jiný 

návrh nebyl podán. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany stanovuje za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena 

zastupitelstva obce v souladu s přílohou k nařízení vlády č. 318/2017 měsíční odměnu ve výši 

7 150 Kč s účinností od 1. 11. 2022. 

Výsledek hlasování:  pro 10   proti 0   zdrželi se 1 (Rudolecká)  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Starosta obce navrhuje všem neuvolněným členům zastupitelstva obce v souladu s přílohou k nařízení 

vlády č. 318/2017 měsíční odměnu 1 320 Kč s účinností od 1. 11. 2022. Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany stanovuje za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce 

v souladu s přílohou k nařízení vlády č. 318/2017 měsíční odměnu ve výši 1 320 Kč s účinností od 

1. 11. 2022. 
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Výsledek hlasování:  pro 11  proti 0   zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Starosta obce navrhuje všem neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce předsedy výboru 

zastupitelstva v souladu s přílohou k nařízení vlády č. 318/2017 měsíční odměnu ve výši 2 860 Kč 

s účinností od 1. 11. 2022. Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce 

předsedy výboru zastupitelstva obce v souladu s přílohou k nařízení vlády č. 318/2017 měsíční 

odměnu ve výši 2 860 Kč s účinností od 1. 11. 2022. 

 

Výsledek hlasování:  pro 11  proti 0   zdrželi se 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Starosta obce navrhuje všem neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce člena výboru 

zastupitelstva v souladu s přílohou k nařízení vlády č. 318/2017 měsíční odměnu ve výši 2 200 Kč 

s účinností od 1. 11. 2022. Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce člena 

výboru zastupitelstva obce v souladu s přílohou k nařízení vlády č. 318/2017 měsíční odměnu ve výši 

2 200 Kč s účinností od 1. 11. 2022. 

 

Výsledek hlasování:  pro 11  proti 0   zdrželi se 0   

Usnesení bylo schváleno. 

 

Starosta obce dále navrhuje, aby zastupitelstvo obce souladu s § 74, odst. 3 zákona o obcích určilo, že 

v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněným členem zastupitelstva obce nebudou poskytovány 

odměny v souhrnné výši. Poskytne se odměna pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí 

zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.  

Starosta dává hlasovat  
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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Žatčany v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu 

několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon 

funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 

 

Výsledek hlasování:  pro 11   proti 0   zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

17. Schválení zástupců obce do DSO Cezava a DSO Region Židlochovicko 

Starosta obce navrhuje sebe jako zástupce v těchto dobrovolných svazcích. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Františka Poláčka, starostu obce, aby obec zastupoval v DSO 

Cezava a DSO Region Židlochovicko. 

 

Výsledek hlasování:  pro 11   proti 0   zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

18. Schválení zástupce do obecně prospěšné společnosti Mohyla míru – 

Austerlitz, o.p.s. 

Starosta obce navrhuje sebe jako zástupce v obecně prospěšné společnosti Mohyla Míru – Austerlitz, 

o.p.s. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Františka Poláčka, starostu obce, aby obec zastupoval v obecně 

prospěšné společnosti Mohyla Míru - Austerlitz o.p.s. 

 

Výsledek hlasování: pro 10 proti 0  zdrželi se 1 (Poláček) 

Usnesení bylo schváleno. 
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19. Jmenování zástupců obce do školské rady 

Starosta obce navrhuje jmenovat jako zástupce obce do školské rady Ing. Jana Binka, Ph.D. a Mgr. Janu 

Rudoleckou.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako zástupce obce do školské rady Ing. Jana Binka, Ph.D. a Mgr. Janu 

Rudoleckou. 

 

Výsledek hlasování: pro 10 proti 0  zdrželi se 1 (Rudolecká) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

20. Určení zastupitele dle § 6 odst. 5 písmene f) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu 

Starosta obce navrhuje sebe jako zástupce obce dle § 6 odst. 5 písmene f) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu. Jako starosta je obeznámen s územním plánem a vede jednání 

s pověřeným městem, co se týče problematiky územního plánu. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce určuje Ing. Františka Poláčka dle § 6 odst. 5 písmene f) zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), aby spolupracoval jako 

určený zastupitel s pořizovatelem při projednávání a tvorbě územně plánovací dokumentace obce, 

a to na celé volební období 2022-2026.“ 

 
Výsledek hlasování: pro 11 proti 0   zdrželi se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

21. Diskuze 

Starosta obce přečetl zastupitelům Informace o povinnosti mlčenlivosti zastupitele. Pro obec Žatčany 

je pověřencem pro ochranu osobních údajů Mgr. Radka Raflová.  

Každý zastupitel podepsal mlčenlivost (příloha č. 7 tohoto zápisu) a souhlas s pořizováním fotografií 

(příloha č. 8 tohoto zápisu). 
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22. Závěr 

V 19:50 hod. poděkoval starosta všem přítomným za účast a zdárný průběh ustavujícího zasedání a 

ukončil jednání zastupitelstva. 

 

Příloha zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu 

3) Jednací řád Zastupitelstva obce Žatčany 

4) Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Žatčany 

5) Volební řád pro volbu starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů Zastupitelstva obce 

Žatčany 

6) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

7) Informace o povinnosti mlčenlivosti zastupitele 

8) Souhlas s pořízením fotografií 

 

Příští zasedání zastupitelstva 26. 10. 2022. 

Zápis byl vyhotoven dne 19. 10. 2022. 

Zapisovatel: Mgr. Simona Hemalová 

Ověřovatelé:  Ing. Lukáš Jurečka  dne ………………… ……………………………………… 

   Bc. Alexandr Vörös  dne ………………… ………………………………………

   

Starosta:  Ing. František Poláček  dne ………………… …………………………………….

   

 


