
Závěrečný účet obce Žatčany za rok 2013 
Hospodaření a vyúčtování transferů 

 
1. Celkové příjmy obce za rok 2013 (po konsolidaci) ve výši 9 085 498,76 Kč jsou v 

rozpočtu v tomto % zastoupení:  

Daňové příjmy      8 223 028,99  90,5 % 

Nedaňové příjmy        498 483,77    5,5 % 

Kapitálové příjmy                       16 600,00     0,2 % 

Přijaté transfery       347 386,00                3,8 % 

 

2. Kapitálové příjmy tvořila tržba z prodeje pozemků ve výši 12 600 Kč a příspěvek od 

občanů na vodovodní přípojku ve výši 4 000 Kč. 

 

3. Obec obdržela transfery ve výši 347 386 Kč: 

a) Všeobecná pokladní správa – 26 000,- Kč na volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR, nevyčerpaná částka 8 211,- Kč byla vrácena při finančním 

vypořádání za rok 2013. 

b) Všeobecná pokladní správa – 27 400,- Kč na volbu prezidenta ČR, 

nevyčerpaná částka 10 685,- Kč byla vrácena v průběhu roku 2013. 

c) Rozpočet Jihomoravského kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH  

- 15 371,- Kč, na věcné vybavení, odbornou přípravu a zásahy JSDH mimo její 

územní obvod, neinvestiční dotace čerpána v plné výši na pohonné hmoty a 

motorovou pilu. 

d) Rozpočet Jihomoravského kraje – Dotační program poskytovatele na požární 

techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sboru  na 

opravu požární techniky, pořízení výzbroje a výstroje  - 50 000,- Kč,  

neinvestiční dotace čerpána v plné výši na pořízení 4 ks dýchacích přístrojů, 

spoluúčast obce činila 81 799,12 Kč. 

e) Rozpočet Jihomoravského kraje – Dotační program poskytovatele na pokrytí 

mimořádných finančních prostředků pro jednotky SDH obcí nasazených 

v průběhu povodní v červnu 2013 – vybavení jednotek SDH obcí věcnými 

prostředky pro zabezpečení jejich akceschopnosti  - 99 500,- Kč, neinvestiční 

dotace čerpána v plné výši na pořízení kalového čerpadla, pracovních 

stejnokrojů, ochranných přileb a dofinancování 4 ks dýchacích přístrojů. 

f) Transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon 

veřejné správy – 139 800,- Kč. 

g) Proběhlo finanční vypořádání dotace Základní škole a Mateřské škole, Žatčany 

poskytnuté prostřednictvím zřizovatele z Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast 

podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (akce „ 

EU peníze školám) ve výši 428 803,- Kč. Dotace byla poskytnuta škole v roce 

2010 (257 281,80 Kč) a v roce 2012 (171 521,20 Kč). Dotace byla čerpána 

v plné výši. 

 

4. Celkové výdaje obce za rok 2013 (po konsolidaci) dosáhly částky 8 115 331,44 Kč. 

V rozpočtu obce jsou v % zastoupení 

Běžné výdaje     7 717 836,44   95,1 % 

Kapitálové výdaje        397 495,00     4,9 %   

  



 

 

5. Obec poskytla neinvestiční transfery: 

a) neziskovým a podobným organizacím ve výši 362 929,60 Kč. Z toho spolkům 

působícím v obci byl poskytnut příspěvek na činnost a opravy budov ve výši 

342 000 Kč (podrobný rozpis poskytnutých příspěvků je v tabulce Plnění 

rozpočtu)  

b) veřejným rozpočtům územní úrovně ve výši 272 990,05 Kč. Z toho činil výdaj 

na Obecní Policii Telnice, která vykonává činnost i pro naši obec, částku 

193 372 Kč, příspěvek městu Židlochovice za přestupky 2 280 Kč, příspěvek 

DSO Region Židlochovicko 8 547 Kč a příspěvek DSO Region Cezava 

26 894,90 Kč.  

c) vlastní příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Žatčany na provoz ve výši 1 290 000 

Kč, z toho činil mimořádný příspěvek na opravu budov částku 340 000 Kč.  

 

 

6. Hospodaření obce s majetkem 

 Investiční akce: 

a) Obec si musela na základě legislativy nechat zpracovat tzv. „překlopení“ 

územního plánu. Jeho financování probíhalo od roku 2012, dokončen byl 

v roce 2013, z toho v roce 2013 činily výdaje na dokončení 2 788 Kč. Na 

základě nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD ze dne 3. 8. 2013 

byla navýšena hodnota původního územního plánu obce o 272 188 na 

celkových 597 008 Kč. Úprava územního plánu byla z části financována 

z dotace JMK ve výši 93 000 Kč, která byla poskytnuta v roce 2012.  

b) Byly zabudovány hrací prvky pro děti v celkové výši 120 585 Kč – lanová 

houpačka Hnízdo na návsi v ceně 26 926 Kč a lanová pyramida v parku na 

Dolech v ceně 93 659 Kč. 

c) Byla zpracována projektová dokumentace na Cyklostezku Žatčany (k Újezdu) 

a uhrazeny správní poplatky za územní řízení v celkové výši 98 545 Kč. 

d) Byla vybudována vodovodní přípojka k domu č. 234 ve výši 7 234 Kč. 

e) Na silnici na Dolech proběhlo geometrické zaměření stavby ve výši 5 800 Kč a 

připravuje se kolaudace. 

f) Z důvodu bezpečnosti dětí byl na silnici na návsi na základě projektové 

dokumentace vybudován zpomalovací práh v celkové výši 109 908 Kč. 

g) V lokalitě Malá Niva, kde se připravuje nová výstavba rodinných domů, byla 

financována přípolož veřejného osvětlení ve výši 52 635 Kč. 

h) Obec zařadila do svého majetku devět děkovných křížů, a to každý jednotlivě v 

ocenění 1 Kč. Obec zveřejnila na své úřední desce od 23. 5. 2013 do 30. 11. 

2013 Výzvu vlastníkům devíti děkovných křížů v katastru obce, k vlastnictví 

se ve vymezeném čase nikdo nepřihlásil. Vlastníkem se tedy stala obec, aby 

mohla o tento majetek místního historického významu pečovat. 

i) Státní pozemkový úřad převedl bezúplatně na obec stavby účelových 

komunikací ve výši 12 587 456 Kč a biokoridoru ve výši 238 346 Kč, které 

byly vybudovány na základě schválených pozemkových úprav.  

  

 Opravy majetku: 

a) Na opravy majetku bylo vynaloženo 1 645  tis. Kč. Proběhla dlouho plánovaná 

oprava chodníků K Nesvačilce, která spolu s projektovou dokumentací činila 



celkem 974 tis. Kč. V roce 2014 bude ještě firmě Zemako hrazena pozastávka 

ve výši 94 tis. Výdaje na chodník v Kalvodové uličce činily 129 tis. Kč.   

 

 Pozemky: 

a) Obec prodala: 

 pozemek parc.č. 222 o výměře 22 m2, zapsaný na LV č. 10001, druh 

pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

 pozemek parc.č.23/2 o výměře 41 m2 zapsaný na LV 10001, druh 

pozemku: zahrada 

 pozemek parc.č. 3851/28 o výměře 7m2, zapsaný na LV č. 10001, druh 

pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

b) Na základě návrhu na zápis vlastnického práva obce k nemovitým věcem do 

katastru nemovitostí na základě zákona č. 172/1991 Sb. Byl proveden zápis 

pozemků z MNV Žatčany na vlastníka Obec Žatčany v k.ú. Měnín, Těšany, 

Telnice u Brna. 

 

 

7. V roce 2013 nebyly čerpány žádné úvěry, půjčky a finanční výpomoci. Obec splácí 

půjčku od SFŽP na kanalizaci ročně ve výši 444 000 Kč, splatnost závazku je do 

roku 2017, zbývá uhradit 1 738 600 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žatčanech 21.5.2014      Ing. František Poláček 

          starosta 


