Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 14. 12. 2021
od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni zastupitelé:

Ing. Antonín Vyňuchal, RNDr. Ladislav Zavadil, JUDr.
Stanislav Němec, Petra Miklíková, Jana Janečková a
Miroslav Odstrčilík.

Omluven zastupitel:

Josef Vojáček

Přítomni občané:

8 občanů dle prezenční listiny

K bodu č. 1
Starosta obce Ing. Antonín Vyňuchal zahájil schůzi a konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Poté starosta požádal zastupitele o schválení programu tohoto zasedání, který byl
zveřejněn v souladu se zákonem o obcích. Zastupitelstvo pak o navrženém programu
hlasovalo.
Výsledek hlasování:

pro
8
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 18/1/2021 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje program svého 18. zasedání.
Program 18. zasedání ZO byl schválen v tomto znění:
1. Zahájení jednání a schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Seznámení s usneseními ze 17. zasedání ZO
4. Rozpočtová opatření č. 6 a č. 7/2021
5. Střednědobý rozpočtový výhled obce Žeranovice na roky 2022-2024
6. Rozpočet obce Žeranovice na rok 2022
7. Seznámení se střednědobým rozpočtovým výhledem ZŠ a MŠ na roky 2022-2024
a rozpočtem ZŠ a MŠ na rok 2022
8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
9. Plán inventur za rok 2021 a složení inventarizačních komisí
10. Prodej pozemku parc. č. 533/25 v k. ú. Žeranovice
11. Nákup pozemků parc. č. 402/100, 402/113 a 402/115, vše v k. ú. Žeranovice
12. Dodatky ke smlouvám na opravu střechy zámku
13. Podání žádostí o dotace
14. Diskuze
15. Závěr jednání
K bodu č. 2
Zastupitelé hlasovali o návrhu zvolit ověřovateli zápisu zastupitelku Petru Miklíkovou
a zastupitele Františka Čelůstku a zapisovatelem místostarostu RNDr. Ladislava

Zavadila.
Výsledek hlasování:

pro
8
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 17/2/2021 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice volí ověřovateli zápisu zastupitelku Petru Miklíkovou a
zastupitele Františka Čelůstku a zapisovatelem místostarostu RNDr. Ladislava
Zavadila.
K bodu č. 3
Místostarosta obce Ladislav Zavadil stručně shrnul usnesení přijatá na 17. zasedání
ZO, které se konalo 23. 9. 2021. K tomuto bodu se nepřijímá žádné usnesení – jde
pouze o informaci.
K bodu č. 4
Ladislav Zavadil pak uvedl jednotlivé položky rozpočtových opatření č. 6/2021 a č.
7/2021.
Rozpočtové opatření č. 6/2021, které spočívalo v navýšení příjmů o 214 000,- Kč a
navýšení výdajů o 31 000 Kč, vydal starosta obce v rámci svých kompetencí.
Zastupitelstvo toto rozpočtové opatření č. 6/2021 pak vzalo na vědomí
a o rozpočtovém opatření č. 7/2021 hlasovalo.
Výsledek hlasování o rozpočtovém opatření č. 7/2021: pro
proti
zdržel se
Usnesení č. 18/3/2021 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 7/2021,
navýšení příjmů o 2 308 000 Kč a navýšení výdajů o 620 000 Kč.

8
0
0
které spočívá v

K bodům č. 5, č. 6 a č. 7
Místostarosta si ponechal slovo a pokračoval okomentováním návrhů střednědobých
rozpočtových výhledů a rozpočtů obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žeranovice.
Výsledek hlasování o střednědobém rozpočtovém výhledu obce:

pro
proti
zdržel se

8
0
0

Usnesení č. 18/4/2021 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 2022-2024.
V návrhu rozpočtu obce je na položce 1340 – poplatek za komunální odpad od občanů
je uvedena částka 385 000,-, tuto částku z důvodu nové obecně závažné vyhlášky na
svoz TKO, platné od 1.1.2022 přesuneme na položku 1345 – příjem z poplatku za
obecní systém odpadového hospodaření a příjem z poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci – zde dáme částku 370 000,- a potom na položku 1349 – příjem
ze zrušených místních poplatků /zde jsou neuhrazené poplatky do 31.12.2022/ - zde

bude částka 15 000,-, jinak by měl rozpočet zůstat stejný co je návrh.
Výsledek hlasování o rozpočtu obce na rok 2022: pro
8
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 18/5/2021 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice na základě ustanovení § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce
Žeranovice na rok 2022. Jeho celkové příjmy činí 18 667 400,- Kč a celkové výdaje
21 636 000,- Kč. Rozpočet je schválen jako schodkový ve výši 2 968 600,- Kč s tím,
že schodek bude uhrazen z finanční rezervy vytvořené v předchozích letech.
Zároveň schvaluje poskytnutí provozního příspěvku Základní škole a mateřské
škole Žeranovice ve výši 900 000,- Kč.
K bodu č.7 se nepřijímá žádné usnesení a zastupitelstvo rozpočtový výhled a rozpočet
školy pouze vzalo na vědomí.
K bodu č. 8
Starosta si vzal slovo a zdůvodnil nutnost vydání nové vyhlášky o místním poplatku za
svoz domovního odpadu.
Výsledek hlasování:

pro
8
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 18/6/2021 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
K bodu č. 9
Dalším bodem tohoto zasedání bylo projednání plánu inventur a jmenování předsedů
a členů inventarizačních komisí. Složení komisí se oproti loňským inventurám
nezměnilo.
Výsledek hlasování:

pro
8
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 18/7/2021 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Plán inventur za rok 2021 a složení tří dílčích
inventarizačních komisí k provedení fyzické inventury a složení inventarizační
komise k provedení dokladové inventury. Komise č. 1 pro obecní úřad a Sál U
Sedlářů bude pracovat ve složení předseda František Čelůstka a člen Miroslav
Odstrčilík, komise č. 2 pro základní a mateřskou školu ve složení předsedkyně
Jana Janečková a členka Petra Miklíková, komise č. 3 pro hasičskou zbrojnici a
obecní domek ve složení předseda JUDr. Stanislav Němec a člen Josef Vojáček a
komise č. 4 pro finanční majetek, pohledávky a závazky ve složení předsedkyně

Jana Janečková a člen Miroslav Odstrčilík.
K bodu č. 10 a č. 11
Starosta seznámil přítomné se záměrem prodeje pozemku parc. č. 533/25 v Třešňových
sadech a nákupu pozemků v trase vodovodního přivaděče ze studny na Bednárni k
obci.
Výsledek hlasování o prodeji pozemku:

pro
8
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 18/8/2021 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice revokuje usnesení č. 15/9/2021 ze dne 15.4.2021 a schvaluje
Smlouvu mezi Obcí Žeranovice a Bronislavem Petříkem s Markétou Petříkovou
o prodeji obecního pozemku parc. č. 533/25 v k. ú. Žeranovice o výměře 1 093 m2
za cenu 1 311 600,- Kč.
Výsledek hlasování o nákupu pozemků:

pro
8
proti
0
zdržel se
1- Zavadil
Usnesení č. 18/9/2021 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje nákup pozemků parc. č. 402/110, 402/113 a 402/115 o
celkové výměře 9271 m2 za cenu 300 000,- Kč, tj. 32,25 Kč/m2.
K bodu č. 12
Starosta pak informoval zastupitele o nutnosti projednat další dodatky smluv na opravu
střechy zámku.
Výsledek hlasování o dodatku ke smlouvě s firmou Šimčík:
zdrželi se

pro
6
proti
0
2 – Němec a Gořalík

Usnesení č. 18/10/2021 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě mezi Obcí Žeranovice a firmou
Zbyněk Šimčík, IČ: 75359421 na akci „Zámek Žeranovice – oprava střechy“,
kterým se uznávají další vícepráce v ceně 258 907,- Kč a méněpráce v ceně
366111,- Kč včetně DPH, tj. celková cena stavebních prací je tedy 2 211 098 Kč
včetně DPH.
Výsledek hlasování o dodatku ke smlouvě s firmou TESLICE: pro
8
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 18/11/2021 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě mezi Obcí Žeranovice a firmou
TESLICE CZ s.r.o., IČ: 27775003 na tesařské práce akce „Zámek Žeranovice –
oprava střechy “, kterým se uznávají další vícepráce v ceně 43 560 Kč včetně DPH,

tj. celková cena se zvýšila na 1461 233,- Kč včetně DPH.
K bodu č. 13
Před diskuzí starosta uvedl možnost získat dotaci na vybudování nového dětského
hřiště u fotbalového hřiště v „Cihelně“.
Výsledek hlasování o podání žádosti:

pro
8
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 18/12/2021 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice Schvaluje podání Žádosti na projekt „Vybudování dětského hřiště
v obci Žeranovice“ do výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2022
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova (DT 117d8210H – Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku), kterou vyhlásilo
Ministerstvo pro místní rozvoj dne 1. října 2021.
K bodu č. 14
V diskuzi navrhla občanka J.J. rozmístit v obci stojany se sáčky na exkrementy, ale
odmítla uvést majitele psů, kteří znečišťují veřejné prostranství. Starosta pak
informoval přítomné, že tyto sáčky jsou k dispozici zdarma na obecní úřadě. Další
občané vznesli dotazy k plánovanému čištění potoka Žeranovka v příštím roce
Povodím Moravy a upozornili na auta parkující na místních komunikacích nejen při
úklidu sněhu, ale i při svozu odpadu. Místostarosta L. Zavadil k plánovaným schodkům
v rozpočtu obce uvedl, že vždycky jsou kryty dostatečnými finančními prostředky na
bankovních účtech, a navíc do plánovaných příjmů obce nejsou započítány budoucí
dotace.
K bodu č. 15
V závěru jednání starosta poděkoval občanům za účast, popřál jim hezké vánoční
svátky a vše nejlepší do nového roku 2022. Poté ukončil jednání 18. zasedání
Zastupitelstva obce Žeranovice.
Zapsal: místostarosta obce RNDr. Ladislav Zavadil
V Žeranovicích, 16. 12. 2021

Ing. Antonín Vyňuchal, starosta obce
Ověřovatelé zápisu:

Petra Miklíková

František Čelůstka

