Zápis ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 17. 12. 2020
od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni – zastupitelé: 9 členů ZO
Ing. Antonín Vyňuchal, František Gořalík, RNDr. Ladislav Zavadil,
Petra Miklíková, Josef Vojáček, Jana Janečková, Miroslav Odstrčilík,
František Čelůstka a JUDr. Stanislav Němec.
Přítomni – občané: 11 občanů dle prezenční listiny
K bodu č. 1
Starosta obce Ing. Antonín Vyňuchal zahájil schůzi a konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Zastupitelé pak hlasovali o programu 13. zasedání, který byl včas řádně vyvěšen v
souladu se zákonem o obcích.
Výsledek hlasování:

pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 13/1/2020 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje program svého 13. zasedání.
Program 13. zasedání ZO byl schválen v tomto znění:
1. Zahájení jednání a schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Seznámení s usneseními z 12. zasedání ZO
4. Rozpočtové opatření č. 5/2020
5. Rozpočet obce Žeranovice na rok 2021
6. Rozpočtový výhled obce Žeranovice na roky 2021-2023
7. Rozpočet ZŠ a MŠ Žeranovice na r. 2021
8. Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Žeranovice na roky 2021-2023
9. Plán inventur za rok 2020 a složení inventarizačních komisí
10. Zrušení OZV č. 3/2015 o volném pohybu psů
11. Dodatek č. 4 Stanov Mikroregionu Holešovsko
12. Smlouva na zpracování změny Územního plánu Žeranovice
13. Podání žádosti o dotaci na MMR ČR (opravy ve škole)
14. Diskuze
15. Závěr jednání
K bodu č. 2
Zastupitelé hlasovali o návrhu zvolit ověřovateli zápisu zastupitele Františka Čelůstku
a zastupitele Miroslava Odstrčilíka a zapisovatelem místostarostu RNDr. Ladislava

Zavadila.
Výsledek hlasování:

pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 13/2/2020 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice volí ověřovateli zápisu zastupitele Františka Čelůstku a
zastupitele Miroslava Odstrčilíka a zapisovatelem místostarostu RNDr. Ladislava
Zavadila.
K bodu č. 3
Místostarosta obce Ladislav Zavadil stručně shrnul usnesení přijatá na 12. zasedání
ZO, které se konalo 26. 11. 2020. K tomuto bodu se nepřijímá žádné usnesení – jde
pouze o informaci.
K bodu č. 4
Potom seznámil přítomné s hlavními body rozpočtového opatření č. 5/2020, které
zastupitelé pak schválili.
Výsledek hlasování:

pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 13/3/2020 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 5/2020, které spočívá v
navýšení příjmů o 482 000,- Kč a navýšení výdajů o 125 000,- Kč. Financování je
ve výši – 357 000,- Kč.
K bodům č. 5 a č. 6
Místostarosta L. Zavadil pokračoval předložením návrhu rozpočtu obce na příští rok a
rozpočtového výhledu obce na roky 2021-2023. Po podrobném projednání s těmito
návrhy zastupitelé souhlasili.
Výsledek hlasování o rozpočtu obce: pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 13/4/2020 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce Žeranovice na rok
2021 s těmito úpravami oproti návrhu, na straně příjmů byla odebrána

z paragrafu 0000 částka 78 000,- Kč /příspěvek na mzdu/, ta byla ve stejné výši
přeúčtována na paragraf 3745, dále byl navýšen paragraf 0000 o 460 000,- Kč
/dotace na revitalizace zeleně/. To znamená, že jeho celkové příjmy činí 17 520 500
Kč a celkové výdaje 17 628 000 Kč. Rozpočet je schválen jako schodkový ve výši
107 500 Kč s tím, že schodek bude uhrazen z finanční rezervy vytvořené v
předchozích let. Zároveň schvaluje poskytnutí provozního příspěvku Základní
škole a mateřské škole Žeranovice ve výši 800 000,- Kč.
Výsledek hlasování o rozpočtovém výhledu:

pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 13/5/2020 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje na základě ustanovení § 2 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Střednědobý výhled rozpočtu obce
Žeranovice na roky 2021-2023. Oproti návrhu byla položka 4xxx na rok 2021
navýšena o 460 000,- Kč.
K bodům č. 7 a č. 8
Hlavní ukazatele rozpočtu a rozpočtového výhledu školy okomentoval rovněž L.
Zavadil a zastupitelstvo je vzalo na vědomí. K těmto bodům se usnesení nepřijímá.
K bodu č. 9
Dalším bodem tohoto zasedání bylo projednání plánu inventur a jmenování předsedů
a členů inventarizačních komisí. Po přijetí usnesení předal místostarosta Zavadil řízení
schůze starostovi obce.
Výsledek hlasování:

pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 13/6/2020 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Plán inventur za rok 2020 a složení inventarizačních
komisí.
K bodu č. 10
Starosta obce A. Vyňuchal vysvětlil okolnosti, které vedou k nutnosti zrušit vyhlášku

o volném pohybu psů a dal o tom hlasovat.
Výsledek hlasování:

pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 13/7/2020 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice zrušuje Obecně závaznou vyhlášku obce Žeranovice č. 3/2015 o
volném pohybu psů.
K bodu č. 11
Vzhledem k přijetí nové člena dobrovolného svazku obcí, a to obce Lukoveček, je
potřeba projednat Dodatek č. 1 ke Stanovám Mikroregionu Holešovsko. Zastupitelé jej
následně schválili.
Výsledek hlasování:

pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 13/8/2020 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Holešovsko.
K bodu č. 12
V územním plánu naší obce, který byl schválen v r. 2017 dojde k několika úpravám. V
souvislosti s tím proběhlo nabídkové řízení na zpracovatele Změny č.1 Územního
plánu Žeranovice, v němž zvítězil Ing. Arch. Vladimír Dujka. Tento výsledek a
příslušnou smlouvu zastupitelstvo schválilo.
Výsledek hlasování:

pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 13/9/2020 bylo přijato ve znění:
ZO schválilo Smlouvu mezi Obcí Žeranovice a Ing. Arch. Vladimírem Dujkou na
zpracování Změny č.1 Územního plánu Žeranovice za cenu 181 500 Kč vč. DPH.
K bodu č. 13
V tomto bodu jednání starosta informoval o možnosti získat dotaci od MMR ČR na

opravy ve školní budově. Zastupitelé pak schválili podání žádosti o tuto dotaci.
Výsledek hlasování:

pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 13/10/2020 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR ČR v rámci programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021 na akci „Stavební úpravy školy
Žeranovice“.
K bodu č. 14
V diskuzi vystoupili zástupci Jednotky SDH s požadavkem na finanční příspěvek k
pořízení hasičské cisterny. Zastupitel Vojáček pak upozornil na propadlý chodník u
Němcového, na nutnost zajistit vodoměry proti zamrznutí, na nežádoucí předměty v
nádobách na tříděný odpad a na znečišťování veřejného prostranství exkrementy.
K bodu č. 15
V závěru schůze starosta poděkoval občanům za účast a ukončil jednání 13. zasedání
Zastupitelstva obce Žeranovice.
Zapsal: místostarosta obce RNDr. Ladislav Zavadil
V Žeranovicích, 17. 12. 2020

……………………………………...
Ing. Antonín Vyňuchal, starosta obce
Ověřovatelé zápisu:
František Čelůstka

…………………………………………………….

Miroslav Odstrčilík

…………………………………………………….

