Zápis ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 24. 6. 2021
od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni – zastupitelé: 7 členů ZO
František Čelůstka, Jana Janečková, JUDr. Stanislav Němec,
Miroslav Odstrčilík, Josef Vojáček, Ing. Antonín Vyňuchal,
RNDr. Ladislav Zavadil.
Omluveni: František Gořalík a Petra Miklíková
Přítomni – občané: 4 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 16. zasedání, který byl včas řádně vyvěšen v
souladu se zákonem o obcích.
Výsledek hlasování:

pro
proti
zdržel se

7
0
0

Usnesení č. 16/1/2021 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje program svého 16. zasedání.
Program 16. zasedání ZO byl schválen v tomto znění:
1. Zahájení jednání a schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Seznámení s usneseními z 15. zasedání ZO
4. Rozpočtové opatření č. 3/2021
5. Závěrečný účet obce za rok 2020, účetní závěrka a výsledek hospodaření obce
a příspěvkové organizace za rok 2020
6. Smlouva o poskytnutí dotace Zlínského kraje na dovybavení JSDH Žeranovice
7. Smlouva o poskytnutí dotace Zlínského kraje na obnovu střechy zámku
8. Informace o poskytnutí dotace Ministerstva kultury ČR
9. Diskuze
10. 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

7
0
0

Usnesení č. 16/2/2021 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 15. zasedání
ZO, které se konalo 15. 4. 2021. K tomuto bodu se nepřijímá žádné usnesení – jde
pouze o informaci.
K bodu č. 4
Potom rovněž p. Zavadil uvedl hlavní body rozpočtového opatření č. 3/2021, které pak
zastupitelé schválili.
Výsledek hlasování:

pro
proti
zdržel se

7
0
0

Usnesení č. 16/3/2021 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 3/2021, které spočívá v
navýšení příjmů o 683 000,- Kč a navýšení výdajů o 1 631 000,- Kč. Financování
ve výši 948 000,- Kč bude realizováno použitím vlastních prostředků.
K bodu č. 5
Místostarosta L. Zavadil v tomto bodu schůze seznámil přítomné se závěrečným účtem
obce, účetní závěrkou a výsledkem hospodaření obce i školy za minulý rok. Po
důkladném projednání zastupitelstvo o těchto materiálech hlasovalo.
Výsledek hlasování o závěrečném účtu obce:

pro
proti
zdržel se

7
0
0

Usnesení č. 16/4/2021 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Závěrečný účet obce Žeranovice za rok 2020 bez

výhrad.
Výsledek hlasování o účetní závěrce a výsledku hospodaření obce:

pro
proti
zdržel se

7
0
0

Usnesení č. 16/5/2021 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje účetní závěrku obce Žeranovice sestavenou k 31.12.2020
a výsledek hospodaření obce Žeranovice za rok 2020 ve výši 4 557 976,20 Kč.
Výsledek hlasování o účetní závěrce a výsledku hospodaření školy: pro
proti
zdržel se

7
0
0

Usnesení č. 16/6/2021 schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Žeranovice sestavenou k 31. 12. 2020 a výsledek
hospodaření této školy za rok 2020 ve výši 82 168,66 Kč a ukládá převést tuto
částku do rezervního fondu.
K bodům č. 6, 7 a 8
V rámci bodů č. 6 a č. 7 starosta podrobně informoval zastupitele o přidělených
dotacích ze Zlínského kraje a na dovybavení Jednotky SDH a na opravu střechy zámku.
Zastupitelé následně obě dotace usnesení odsouhlasili.
Dále obec uspěla při podání žádosti „Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ u Ministerstva kultury ČR u stavební
akce Zámek Žeranovice – oprava střechy. Celou částku určenou pro územní obvod
ORP Holešov získala obec Žeranovice. Podpora činí 209 000,- Kč. K bodu č. 8 není
nutné přijímat usnesení.
Výsledek hlasování o dotaci ZLK pro JSDH:

pro
proti
zdržel se

7
0
0

Usnesení č. 16/7/2021 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Smlouvu č. D/0918/2021/KH mezi Zlínským krajem a
Obcí Žeranovice o poskytnutí dotace na dovybavení Jednotky SDH Žeranovice –
dovybavení techniky do výše 55 000,- Kč.
Výsledek hlasování o dotaci ZLK na opravu střechy zámku:

pro
proti
zdržel se

7
0
0

Usnesení č. 16/8/2021 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Smlouvu č. D/1157/2021/KUL mezi Zlínským krajem a
Obcí Žeranovice o poskytnutí dotace Zlínského kraje na obnovu střechy zámku v

Žeranovicích do výše 300 000,- Kč.
K bodu č. 9
V diskuzi vystoupili všichni 4 přítomní občané. Dotazovali se na přípravu výstavby
poldru a sběrného dvora, na možnost získání příspěvku na činnost včelařů, na
plánované demolice dvou obecních budov (býv. Mlýnkového a býv. Vyhlídalového) a
na dokončení projektu komplexních pozemkových úprav.
Starosta k těmto připomínkám uvedl, že místo poldru se bude realizovat biocentrum s
vodními plochami a nové rozšířené sběrné místo tříděného odpadu.
Člen ČSV za včelaře v Žeranovicích požádat o příspěvek na chov včel v obci – bylo
mu vysvětleno že je potřeba požádat oficiálně, včetně řádného odůvodnění, na jaký
účel budou finance použity a jakým způsobem budou rozděleny.
Demolice býv. Mlýnkového bude co nejdříve pokračovat, s demolicí Vyhlídalového se
počítá po přidělení dotace. Projekt KPÚ by měl být dokončen v měsíci září 2021.
K bodu č. 10
V závěru jednání předsedkyně finančního výboru Jana Janečková poděkovala občanům
za účast a ukončila jednání 16. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice.
Zapsal: místostarosta obce RNDr. Ladislav Zavadil
V Žeranovicích, 24. 6. 2021

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

…………………………………………………….

Miroslav Odstrčilík

…………………………………………………….

