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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE ŽATČANY 

Pořadové číslo zasedání: 

               2. 

Datum zasedání: 

23.11.2022 

Čas zasedání: 

19:07 – 22:10 hod. 

Místo zasedání: 
OÚ Žatčany 

Stran zápisu: 
1/9 

Přítomni: 

Ing. Binek Jan, PhD., Hanák Jiří, Mgr. Kalla Tomáš, Ing. Klein Vojtěch, Kostyál Pavel, Ing. Poláček František, 

Ing. Ryba Jiří, Mgr. Rudolecká Jana, Bc. Vörös Alexandr 

 

Starosta zahájil jednání v 19:07 hod. a konstatoval, že je přítomno 9 zastupitelů.  

Omluveni: Zdenka Dokoupilová, Ing. Lukáš Jurečka. 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO 

3. Zpráva rozvojového výboru 

4. Zpráva finančního výboru 

5. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 

6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2024-2025 

7. Příkazní smlouva č.122/2022 na výběrové řízení pro stavbu „ZŠ Žatčany – změna stavby před 

dokončením“ 

8. Fialův kříž – vícepráce  

9. Žádost o prodej pozemků parc. č. 3042/1, 3042/2 

10. Generace Care z. ú. – žádost o příspěvek na sociální péči 

11. Monitoring kanalizace 

12. Likvidace odpadů – nové ceníky Recovera 

13. Prodej movitého majetku – hasičské osobní auto 

14. Zpráva kulturního a sportovního výboru 

15. Rozpočtové opatření 

16. Různé 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Ověřovatelé navrženi:  Jiří Hanák 

                                       Mgr. Tomáš Kalla 

 Zapisovatel navržen: Mgr. Jana Rudolecká 

 



2 

 

V programu jednání se navrhuje v bodu 16. Různé zařadit body  

A) Pravomoc starosty k provádění rozpočtových opatření 

B) Věcné břemeno ZŠ – smlouvy  

C) Vodné, stočné na rok 2023 

D) Školská rada 

E) Cenová nabídka – parní čistič 

F) Facebook obce 

G) Návrh na setkání firem v obci 

 

 

Usnesení:  
ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu, doplnění programu jednání v bodu 16. Různé 

o bod A) až G).   

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

2. KONTROLA USNESENÍ PŘEDCHOZÍHO ZASEDÁNÍ ZO 

Úkoly vyplývající z usnesení zasedání v říjnu byly splněny. 

Usnesení:  

ZO bere na vědomí informaci o splnění úkolů ze zasedání zastupitelstva obce v říjnu 2022. 

 

3. ZPRÁVA ROZVOJOVÉHO VÝBORU 

Předseda rozvojového výboru, Jan Binek, seznámil zastupitele s výsledky jednání rozvojového výboru 

ze dne 9. 11. 2022. Harmonogram projektu ZŠ Žatčany – změna stavby před dokončením“ (Nástavba ZŠ) 

bude průběžně aktualizován. Program rozvoje obce byl upraven dle požadavků Státního pozemkového úřadu 

v souvislosti s přípravou k získání dotace k vybudování komunikace P4. Současně byl program rozvoje obce 

sladěn s návrhem rozpočtu obce na rok 2023.  

Usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu z 1. jednání Rozvojového výboru Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 

9. 11. 2022. 
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4. ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU 

Člen finančního výboru, Vojtěch Klein, seznámil zastupitele s výsledky jednání finančního výboru ze 

dne 15. 11. 2022 k návrhu rozpočtu obce na rok 2023. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu 

schválení návrhu rozpočtu. 

Usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 

15. 11. 2022 k návrhu rozpočtu obce na rok 2023.   

 

5. NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2023 

Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu obce na rok 2023. Tento návrh byl projednán a doporučen finančním 

výborem. Rozpočet je navrhován deficitní s využitím finančních rezerv minulých let. V rozpočtu se 

nepromítá plánovaná realizace nástavby ZŠ. Tato bude zapojena do rozpočtu po schválení plánovaného 

bankovního úvěru na základě vysoutěžené ceny za realizaci stavby spolu s rezervou obce z minulých 

let. 

Usnesení: 
ZO schvaluje vyvěšení návrhu rozpočtu obce na rok 2023 na úřední desce. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

6. NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE NA 

ROKY 2024-2025  

Zastupitelé obdrželi návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce na roky 2024-2025. Z důvodu 

plánované velké investice nástavby školy v roce 2023 a následných splátek úvěrů předpokládáme 

v nejbližších letech realizovat jen akce výhodné pro rozvoj obce, na které bude možné čerpat finance 

z dotačních titulů. 

Usnesení: 
ZO schvaluje vyvěšení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2024-2025 na úřední 

desce.  

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

7. PŘÍKAZNÍ SMLOUVA Č. 122/2022 NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO 

STAVBU „ZŠ ŽATČANY – ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM“ 

Firma Roviko plus s.r.o. zaslala návrh Příkazní smlouvy č. 122/82022, kde předmětem smlouvy je 

provést výběrové řízení na zhotovitele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: „ZŠ Žatčany – 

změna stavby před dokončením“. 
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Usnesení: 
ZO schvaluje uzavření příkazní smlouvy č. 122/2022 mezi obcí Žatčany a firmou Roviko plus s.r.o. 

na provedení výběrového řízení na zhotovitele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: „ZŠ 

Žatčany – změna stavby před dokončením“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem.  

 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

8. FIALŮV KŘÍŽ – VÍCEPRÁCE  

XXXXX XXXXX předložil pro žádost o dotaci z JMK rozpočet na Fialův kříž (u Hranečnického 

potoka) ve výši 129 375 Kč. Při opravách kříže byly zjištěny další závady, které bylo nutné opravit. 

Vícepráce činí 57 500 Kč. Vzhledem k tomu, že na opravu kříže byla získána dotace z JMK a akce musí 

být ukončena do konce roku, není možné rozložit financování do dvou let. Obec v rozpočtu původně 

počítala na opravu jen s částkou 50 000 Kč z vlastních zdrojů. Proto je nyní nutné navýšit částku na 

opravu kříže o 100 000 Kč. 

 

Usnesení: 
ZO schvaluje vícepráce na opravě Fialova kříže ve výši 57 500 Kč. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

9. ŽÁDOST O PRODEJ POZEMKŮ PARC. Č. 3042/1, 3042/2 

Manželé XXXXX zaslali žádost o koupi pozemků parc. č. 3042/1 a 3042/2, na kterých mají zájem 

vystavět rodinný dům. 

 

Usnesení: 
ZO schvaluje zveřejnění záměru prodat nemovitý majetek, pozemky parc. č. 3042/1 a 3042/2 v k. 

ú. Žatčany.  

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

10. GENERACE CARE Z. U. – ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA SOCIÁLNÍ 

PÉČI 

Ředitelka PS Generace Care z. ú. požádala obec Žatčany o finanční příspěvek pro tuto neziskovou 

organizaci, která poskytuje pečovatelskou službu také pro občany naší obce. Nedodali však počet klientů 

ze Žatčan, o které pečují, ani částku, kterou požadují.  

 

Usnesení: 
ZO požaduje upřesnění požadavků pro poskytnutí příspěvku na sociální péči pro neziskovou 

organizaci Generace Care z. ú.  
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Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

11. MONITORING KANALIZACE 

Starosta jednal se SÚS Brno o možnosti financování monitoringu a čištění dešťové kanalizace kolem 

silnice II/416, pro kterou se připravuje projekt na rekonstrukci průtahu obcí. SÚS žádá, zda by obec byla 

jako vlastník kanalizace schopna tento monitoring a čištění provést na vlastní náklady. Bylo předloženo 

7 cenových nabídek na provedení prací. ZO projednalo jednotlivé návrhy a pro provedení uvedených 

prací vybralo firmu SEZAKO Prostějov s. r. o., která předložila druhou nejvýhodnější cenovou nabídku 

a současně nejvíc specifikovala kritéria pro monitoring a čištění.  

 

Usnesení: 
ZO schvaluje výběr firmy SEZAKO Prostějov s. r. o. pro provedení monitoringu a čištění dešťové 

kanalizace.  

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

12. LIKVIDACE ODPADŮ – NOVÉ CENÍKY RECOVERA 

Starosta předložil zastupitelům návrh ceníků firmy Recovera Využití zdrojů a.s. na rok 2023. Ceny se 

navyšují vlivem nárustu ceny pohonných hmot a energií a navyšování cen na koncových zařízeních. 

 

Usnesení: 
ZO schvaluje předložené ceníky firmy Recovera Využití zdrojů a. s. na rok 2023 na likvidaci 

odpadů.  

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

13. PRODEJ MOVITÉHO MAJETKU – HASIČSKÉ OSOBNÍ AUTO 

Obec Žatčany zveřejnila záměr č. 2/2022 prodat movitý majetek – hasičský dopravní automobil VW 

Transporter kombi. Obec zakoupila pro JSDH v letošním roce nový automobil a stávající je již pro obec 

nevyužitelný. Na zveřejněný záměr podal v termínu nabídku jeden uchazeč, a to SDH Moutnice 

s nabídkovou cenou 55 000 Kč. Zastupitelé souhlasí s předloženou nabídkou a schvalují prodej 

hasičského dopravního automobilu SDH Moutnice za cenu 55 000 Kč.  

 

Usnesení: 
ZO schvaluje prodej hasičského dopravního automobilu VW Transporter SDH Moutnice za cenu 

55 000 Kč, kupní smlouvu o prodeji vozidla mezi obcí Žatčany a SDH Moutnice a pověřují starostu 

obce jejím uzavřením. 
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Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

14. ZPRÁVA KULTURNÍHO A SPORTOVNÍHO VÝBORU 

Starosta obce seznámil zastupitele se zprávou z kulturního a sportovního výboru. Byl sestaven kulturní 

kalendář obce pro rok 2023 a termíny akcí do konce roku 2022. Diskutováno bylo příští číslo obecního 

zpravodaje.  

 

Usnesení: 
ZO bere na vědomí zprávu z jednání Kulturního a sportovního výboru Zastupitelstva obce 

Žatčany ze dne 3. 11. 2022. 

 

15. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 

Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 12/2022. 

Příjmy se navyšují o 9 400 Kč o dotaci na volbu prezidenta a o 879 700 Kč o dotaci Z MŠMT pro ZŠ a 

MŠ Žatčany na projekt Šablony MŠ a ZŠ I. O stejné částky se navyšuje výdajová část rozpočtu. 

Na opravu Fialova kříže se navyšují výdaje o 100 000 Kč (§ 3326), které budou pokryty z obecné 

rezervy (§ 6409). 

Pro DSO Cezava se schvaluje navýšení příspěvku na pojištění o 7 200 Kč (§ 6409), které bude pokryto 

z obecné rezervy (6409). 

 

Usnesení: 
ZO schvaluje RO č. 12/2022. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

16. RŮZNÉ 

A) PRAVOMOC STAROSTY K PROVÁDĚNÍ ROZPOČTOVÝCH 

OPATŘENÍ 

Zastupitelstvo projednalo pravomoc starosty k provádění rozpočtových opatření.  

 

Usnesení: 

ZO pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 

1. Schvalovat rozpočtová opatření výdajů u jednotlivých závazných ukazatelů v rámci 

oddílů rozpočtu do výše 100 000 Kč, pokud tyto výdaje nevyvolávají další nároky na 

finanční prostředky (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). 
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2. Schvalovat rozpočtová opatření výdajů u jednotlivých závazných ukazatelů v rámci 

oddílů v částkách vyšších, kdy zapojení výdaje požaduje nutný výdaj na zajištění chodu 

obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když 

včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně 

překročit případná rizika z neoprávněné úhrady. 

 

3.  Schvalovat rozpočtová opatření na účelově přidělené prostředky z jiných rozpočtů bez 

omezení výše. 

 

4. Schvalovat rozpočtová opatření na navýšení příjmů bez omezení výše a upravovat tím 

obecnou rezervu výdajů a financování. 

Schválené rozpočtové opatření předloží starosta na nejbližším zasedání zastupitelstvu na vědomí. 

Platnost těchto kompetencí starosty obce je omezena trváním funkčního období zastupitelstva. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

B) VĚCNÉ BŘEMENO ZŠ – SMLOUVY  

Firma MDP GEO, s.r.o. zaslala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: HO-014330078331/001-

MDP a návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: HO-014330078331/002-MDP na základě 

uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 2. 11. 2021. Jedná se o přípojku elektřiny pro ZŠ Žatčany. 

 

Usnesení: 
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330078331/001-MDP. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení: 
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330078331/002-MDP. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

C) VODNÉ, STOČNÉ NA ROK 2023 

Vodárenská akciová společnost, a.s. zaslala návrh vodného a stočného na rok 2023. Do ceny se promítly 

zvýšené náklady, zejména nárůst ceny elektrické energie. Cena vodného činí 56,66 Kč/m3(rok 2022 – 

47,66 Kč), cena stočného činí 90,79 Kč/m3 (rok 2022 – 67,20 Kč). 

 

Usnesení: 
ZO schvaluje cenu vodného a stočného pro obec Žatčany na rok 2023, a to vodné v ceně 

56,66 Kč/m3, stočné v ceně 90,79 Kč/m3. 
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Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

D) ŠKOLSKÁ RADA 

Místostarostka členka školské rady Jana Rudolecká seznámila zastupitele s průběhem jednání školské 

rady konané dne 8. 11. 2022.  

 

Usnesení: 
ZO bere na vědomí zprávu z jednání školské rady konané dne 8. 11. 2022. 

 

E) CENOVÁ NABÍDKA – PARNÍ ČISTIČ  

ZO vzalo na vědomí nabídku na pořízení parního čističe od společnosti CLEAR WORLD pro základní 

školu, kterou zaslala ředitelka školy. 

 

Usnesení: 
ZO bere na vědomí informaci o záměru ředitelky školy na pořízení parního čističe.   

 

 

F) FACEBOOK OBCE 

Místostarostka Jana Rudolecká navrhla založit oficiálních facebookové stránky obce. 

 

 

Usnesení: 
ZO schvaluje zřízení oficiálních facebookových stránek obce a pověřuje místostarostku obce 

jejich zřízením a provozem. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

G) NÁVRH NA SETKÁNÍ FIREM V OBCI 

Jiří Hanák navrhl uspořádat setkání zástupců firem, které sídlí v obci. Účelem tohoto setkání je zjistit, 

jaké jsou jejich podnikatelské plány do budoucna a zda jsou ochotni podporovat obec, ZŠ a MŠ a spolky 

(sponzoring). Detaily setkání budou upřesněny na jednání ZO v lednu 2023. 

 

Usnesení: 
ZO bere na vědomí návrh na setkání zástupců firem sídlících v obci.   
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Starosta ukončil zasedání v 22:10 hodin. 

 
 

 

Zapisovatel: Mgr. Jana Rudolecká    ______________________________ 

 

Ověřovatelé: Jiří Hanák      ______________________________ 

  Mgr. Tomáš Kalla ______________________________ 

Starosta: Ing. František Poláček ______________________________ 


