Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 769 01 Holešov
Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 25.8.2016
od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: 8 členů ZO
JUDr. Stanislav Němec, František Gořalík, RNDr. Ladislav Zavadil,
Jana Janečková, Ing. Antonín Vyňuchal, Ing. Stanislav Diatka, František
Čelůstka a Josef Vojáček.
Omluvena Zdeňka Fuksová.
Zasedání se zúčastnilo 6 občanů dle prezenční listiny.
K bodu č. 1
Starosta obce zahájil 12. zasedání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo
je usnášeníschopné. Poté dal hlasovat o návrhu programu jednání.
Výsledek hlasování: pro
8
proti
0
zdrželo se 0
Usnesení č. 12/1 bylo přijato ve znění:
ZO schválilo program svého 12. zasedání dle předloženého návrhu.
Program zasedání byl schválen v této podobě:
1. Zahájení jednání a schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Seznámení se zápisem z 11. zasedání ZO
4. Smlouva se Zlínským krajem o poskytnutí dotace na realizaci projektu
„Územní plán Žeranovice“
5. Smlouva s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy na administraci
dotace na projekt „Rozvoj sociálního bydlení v obci Žeranovice“
6. Smlouva s panem Karlem Bartoňkem na vypracování projektové dokumentace
na odkanalizování budovy zámku
7. Smlouva s firmou E.ON. o připojení k distribuční soustavě N.N. v lokalitě RD
„Třešňové sady“
8. Smlouva s firmou jk grant s.r.o. na administraci dotace na vybudování
dětského hřiště u školy
9. Smlouva s firmou TEWIKO Liberec na výstavbu školního hřiště
10. Smlouva s firmou Voding Hranice na zpracování projektové dokumentace k
napojení náhradního zdroje pitné vody ze studny u Bednárny
11. Smlouva s Mgr. Janem Švanygou na vypracování biologického průzkumu
v rámci stavby „Žeranovice – poldr U Rovní“
12. Rozpočtové opatření č. 6/2016
13. Diskuze

14. Závěr jednání
K bodu č. 2
Na ověřovatele zápisu byli navrženi zastupitelé ing. Diatka a pan Čelůstka
a na zapisovatele místostarosta pan František Gořalík.
Výsledek hlasování: pro
8
proti
0
zdrželo se 0
Usnesení č. 12/2 bylo přijato ve znění:
ZO zvolilo ověřovateli zápisu zastupitele ing. Stanislava Diatku a pana Františka
Čelůstku a zapisovatelem místostarostu pana Františka Gořalíka.
K bodu č. 3
Místostarosta obce pan Gořalík seznámil občany se zápisem z 11. zasedání ZO, které
se konalo 2.6.2016.
- k tomto bodu nebylo přijato žádné usnesení
K bodu č. 4
Zastupitel ing. Vyňuchal uvedl problematiku nového územního plánu a způsob
získání dotace na jeho zpracování. Smlouvu o poskytnutí dotace zastupitelé
projednali a odhlasovali.
Výsledek hlasování: pro
8
proti
0
zdrželo se 0
Usnesení č. 12/3 bylo přijato ve znění:
ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/2413/2016/STR mezi
Zlínským krajem jako poskytovatelem dotace a Obcí Žeranovice jako
příjemcem dotace. Jedná se o investiční dotaci z Fondu Zlínského kraje
do výše 145 000,- Kč, maximálně 49,93 % celkových způsobilých
výdajů na realizaci projektu „Územní plán Žeranovice“.

K bodu č. 5

V dalším průběhu jednání ing. Vyňuchal seznámil přítomné se záměrem na
rekonstrukci ,,Obecního domku“ a dal hlasovat o smlouvě s Regionální rozvojovou
agenturou Východní Moravy na administraci případné dotace na tuto akci.

Výsledek hlasování: pro
8
proti
0
zdrželo se 0
Usnesení č. 12/4 bylo přijato ve znění:
ZO schválilo Smlouvu s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy
na zpracování projektové žádosti, poradenství a výběrové řízení k žádosti o
dotaci na projekt „ Rozvoj sociálního bydlení v obci Žeranovice „ v celkové
výši 157 300,- Kč s DPH. V případě neposkytnutí dotace obec uhradí agentuře
18 150,- Kč s DPH za zpracování žádosti o dotaci a jejích příloh.

K bodu č. 6
Projednání smlouvy na projekt odkanalizování budovy zámku. Tento bod uvedl
starosta obce JUDr. Stanislav Němec a dal hlasovat o schválení smlouvy na
projektovou dokumentaci k této akci.
Výsledek hlasování : pro
8
proti
0
zdrželo se 0
Usnesení č. 12/5 bylo přijato ve znění:
ZO schválilo Smlouvu s ing. Karlem Bartoňkem, IČ 105 71 582 na projektovou
dokumentaci ke stavbě „ Stavební úpravy, sanace vlhkosti a oprava
kanalizace objektu Zámeček v obci Žeranovice „ v celkové výši 63 000,- Kč
s DPH.

K bodu č. 7
Starosta seznámil přítomné s přípravou lokality Třešňové sady na výstavbu
rodinných domků a návrhem smlouvy na přívodní elektrické vedení N.N. a následně
zastupitelé hlasovali o návrhu smlouvy.
Výsledek hlasování: pro
8
proti
0
zdrželo se 0

Usnesení č. 12/6 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Smlouvu č. 12151018 s firmou E.ON. O připojení k distribuční
soustavě v lokalitě výstavby RD Třešňové sady, podíl obce na oprávněných
nákladech činí 120 000,- Kč s DPH.

K bodům č. 8 a č. 9
Zastupitel RNDr. Zavadil informoval o průběhu žádosti o udělení dotace na
vybudování dětského hřiště u školy a o výběrovém řízení na zhotovitele.
Poté dal hlasovat o smlouvách na realizaci této akce.
Výsledek hlasování: pro
8
proti
0
zdrželo se 0
Usnesení č. 12/7 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Smlouvu s jk grant s. r. o. na činnost příkazníka k žádosti o dotaci
v rámci projektu ,, Ať je hřiště zase krásné“ v celkové výši 28.000,- Kč s DPH.
Výsledek hlasování: pro
8
proti
0
zdrželo se 0
Usnesení č. 12/8 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele výstavby dětského hřiště
v obci Žeranovice a Smlouvu s vítězem výběrového řízení firmou TEWIKO
Liberec na realizaci výstavby dětského hřiště dle podmínek veřejné zakázky
s názvem „ Ať je hřiště zase krásné „ v celkové hodnotě 356.850,78 Kč s DPH,
výše dotace činí 249.795,- Kč.
K bodu č. 10
Starosta obce vysvětlil důvody nutnosti napojení náhradního zdroje pitné vody
ze studny u Bednárny a dal hlasovat o smlouvě na zpracování projektové
dokumentace k tomuto záměru.

Výsledek hlasování: pro
8
proti
0
zdrželo se 0

Usnesení č. 12/9 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Smlouvu s firmou Voding Hranice, na zpracování projektové
dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace (DPS) včetně
inženýrské činnosti pro napojení náhradního zdroje pitné vody pro obec ze
studny u Bednárňa za cenu 206 910,- Kč vč. DPH.

K bodu č. 11
V dalším bodu jednání okomentoval starosta průběh přípravy stavby poldru a
zpracování biologické studie, která je nezbytná k dalšímu projednávání s dotčenými
orgány pro vydání územního rozhodnutí. Pak dal hlasovat o příslušné smlouvě.
Výsledek hlasování: pro
8
proti
0
zdrželo se 0
Usnesení č. 12/10 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Smlouvu s Mgr. Janem Švanygou, IČ 02892201 na zpracování
biologického průzkumu v rámci stavby „ Žeranovice – poldr U Rovní“
v ceně 52 500, Kč s DPH.

K bodu č.12
Starosta obce rovněž odůvodnil rozpočtové opatření č. 5/2016 a dal o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: pro
8
proti
0
zdrželo se 0
Usnesení č. 12/11 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2016, na straně příjmů ve výši 575 400,Kč a na straně výdajů ve výši 919 900,- Kč.

K bodu č. 13
Diskuze.
Jako první vastoupil v diskuzi zastupitel ing. Vyňuchal s doplňující informací k
zasíťování pozemků Třešňové sady. Dále vystoupil pan Smýkal s dotazem na způsob
zasíťování uvedené lokality, zda podzemním nebo nadzemním vedením. Odpověděl
mu ing. Vyňuchal, že rozhodnutí je na firmě E.ON. Další dotaz pana Smýkala
směřoval na rozsah rekonstrukce školního hřiště. Odpověděl starosta, upřesnil, že

bude nově pořízeno 7 herních prvků pro děti předškolního věku a že se počítá s jeho
využitím také pro veřejnost. Pan Vald vznesl požadavek na pořízení laveček u sv.
obrázků v polích. Dále pan Smýkal vznesl dotaz, zda obec Racková přispívá na
provoz hřbitova. Odpověděl starosta, že přispívá roční částkou 15 000,- Kč. Dále pan
Smýkal upozornil na větve prorůstající do vozovky místní komunikace u Šubového a
a na potřebu jejich ořezání a rovněž navrhl navýšit počet laviček v obci. Zastupitel
Vojáček upozornil na opakující se nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad a na to,že
část odpadu údajně nepochází od občanů ale od firem v obci. Dále navrhl na místa
kde je na komunikaci v obci omezený výhled pořídit pro zvýšení bezpečnosti silniční
zrcadla. Jako poslední vystoupila v diskuzi s dotazem na úspěšnost pytlového sběru
plastového odpadu pani Zapletalová. Odpověděl starosta, že dosavadní výsledky jsou
pozitivní a tento způsob sběru plastů se v obci osvědčil.

K bodu č. 14
V závěru schůze starosta poděkoval občanům za účast a ukončil jednání
12. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice.

Zapsal: místostarosta pan Fratišek Gořalík

……………………….

V Žeranovicích, 25.8.2016

........................……………………….
JUDr. Stanislav Němec, starosta obce

………………………………………..
František Gořalík, místostarosta obce

S obsahem zápisu souhlasí ověřovatelé zápisu:

ing. Stanislav Diatka ………………………………………….

František Čelůstka ……………………………………………..

