Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 21.2.2019
od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni – zastupitelé: 9 členů ZO
Ing. Antonín Vyňuchal, František Gořalík, RNDr. Ladislav Zavadil,
JUDr. Stanislav Němec, Petra Miklíková, Josef Vojáček, Jana Janečková,
Miroslav Odstrčilík a František Čelůstka.
Omluven: nikdo
Přítomni – občané: 16 občanů dle prezenční listiny.

K bodu č. 1
Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO a konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
a) Zároveň navrhl úpravu původního programu schůze takto:
Ruší se bod č. 12 – Revokace usnesení ZO č. 1/17/2018 a tím se posouvá číslování
následujících bodů.
Zastupitelé pak hlasovali o takto upraveném programu 3. zasedání ZO.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 3/1/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje program svého 3. zasedání.
Program 3. zasedání ZO byl schválen v tomto znění:
1. Zahájení jednání a schválení programu 3. zasedání ZO
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Seznámení s usneseními z 2. zasedání ZO
4. Rozpočet obce Žeranovice na rok 2019
5. Stanovení sazeb pronájmu obecních zařízení
6. Jmenování členů školské rady za zřizovatele
7. Pronájem školní tělocvičny
8. Dodatek č. 3 ke smlouvě s firmou Biopas
9. Dodatek č. 2 ke smlouvě s Technickými službami Holešov
10. Směna pozemků
11. Smlouvy s firmou E.ON o zřízení věcného břemene
12. Diskuze
13. Závěr jednání

K bodu č. 2
Zastupitelé hlasovali o návrhu zvolit ověřovateli zápisu zastupitele Miroslava
Odstrčilíka a zastupitele Josefa Vojáčka a zapisovatelem místostarostu RNDr.
Ladislava Zavadila.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 3/2/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice volí ověřovateli zápisu zastupitele Miroslava Odstrčilíka a
zastupitele Josefa Vojáčka a zapisovatelem místostarostu RNDr. Ladislava
Zavadila.

K bodu č. 3
Místostarosta obce Ladislav Zavadil stručně shrnul usnesení přijatá na 2. zasedání
ZO, které se konalo 20.12.2018.
K tomuto bodu se nepřijímá žádné usnesení – jde pouze o informaci.

K bodu č. 4
Místostarosta RNDr. Ladislav Zavadil seznámil přítomné s hlavními příjmy a výdaji
návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a dal o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 3/3/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce Žeranovice na rok
2019 dle předloženého návrhu. To znamená příjmy ve výši 13 622 250,- Kč a
výdaje ve výši 16 622 250,- Kč. Rozpočet je schválen jako schodkový ve výši
3 000 000,- 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 700 000,- Kč.

K bodu č. 5
V tomto bodu jednání místostarosta Zavadil navrhl výši sazeb za pronájem Sálu U
Sedlářů a sálu na zámku, s níž pak zastupitelé souhlasili.

Výsledek hlasování: pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 3/4/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Ceník pronájmu Sálu U Sedlářů a sálu na zámku s
účinností od 1.3.2019.

K bodu č. 6
Místostarosta obce Zavadil přednesl návrh na jmenování členů školské rady
zřizovatelem. Navrženi jsou místostarosta obce František Gořalík a zastupitelka obce
Jana Janečková.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdržel se

8
0
1 - Gořalík

Usnesení č. 3/5/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice jmenuje členy Školské rady při základní škole Žeranovice
místostarostu obce Františka Gořalíka a zastupitelku obce Janu Janečkovou.
K bodu č. 7
V průběhu dalšího jednání uvedl místostarosta Zavadil, že se zastupitelé dohodli na
trvalém pověření ředitelky Základní školy a mateřské školy Žeranovice k provádění
změn ve výši sazeb za pronájem školní tělocvičny, schválené na 1. zasedání
zastupitelstva obce dne 22.11.2010.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 3/6/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje, že pravomoc stanovit sazby za pronájem školní
tělocvičny přechází s účinností od 1.3.2019 na ředitele nebo ředitelku Základní
školy a mateřské školy Žeranovice.

K bodu č. 8
Zastupitelé byli starostou informováni o navýšení nákladů na odvoz a odstranění
nebezpečných odpadů. V souvislosti s tím předložil k projednání návrh dodatku č. 3
k příslušné smlouvě s firmou Biopas.

Výsledek hlasování: pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 3/7/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě mezi Obcí Žeranovice a
firmou Biopas spol. s r.o. se sídlem Kroměříž, Kaplanova 2959, IČ 46960511
o odvozu a odstranění nebezpečných odpadů.

K bodu č. 9
Dalším bodem této schůze bylo projednání návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě s firmou
Technické služby Holešov, který se týká zvýšení ceny za sběr, přepravu a likvidaci
komunálních odpadů. Obsahem dodatku je rovněž snížení DPH z 21 % na 15 %.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 3/8/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2016018 mezi Obcí
Žeranovice a firmou Technické služby Holešov, s.r.o. se sídlem Holešov, Květná
1555, IČ 25583140 o nakládání s komunálním odpadem a odpadními obaly.

K bodu č. 10
Starosta obce podrobně popsal připravovanou směnu pozemků mezi obcí a paní
Helenou Purgerovou. Zastupitelstvo ji pak schválilo.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 3/9/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Smlouvu o směně pozemků mezi Obcí Žeranovice a
paní Helenou Purgerovou, Žeranovice 88. Směňují se obecní pozemky parc.č.
st. 426/2 o výměře 1 m2, parc.č. 651/2 d o výměře 12 m2, parc.č. 651/2 i o výměře
0,22 m2 a parc.č. 648 g o výměře 2 m2 za pozemek ve vlastnictví paní Purgerové
parc.č. st. 128 j o výměře 6 m2, vše v k.ú. Žeranovice dle GP 1313-184/2017.
Směna bude provedena za doplatek 4 220,- Kč ve prospěch obce a veškeré
náklady spojené s převodem výše uvedených nemovitostí hradí kupující.

K bodu č. 11
Firma E.ON Distribuce zaslala obci k podpisu návrhy smluv o zřízení věcného
břemene na obecním pozemku, tj. cestě na Lechotice. Starosta navrhl zastupitelům
obě smlouvy schválit.
Výsledek hlasování o smlouvě č. OT-014330050453/001: pro
9
proti
0
zdržel se 0
Usnesení č. 3/10/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Smlouvu č. OT-014330050453/001o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Žeranovice a firmou E.ON Distribuce se sídlem České
Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, IČ 28085400 ke stavbě „ Žeranovice kabelová smyčka, 2 O.M. „ na obecním pozemku parc.č. 586/2 v k.ú. Žeranovice
za účelem umístění distribuční soustavy – zemního kabelového vedení NN a
kabelové skříně NN.
Výsledek hlasování o smlouvě č. OT-014330052860/001: pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 3/11/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Smlouvu č. OT-014330052860/001o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Žeranovice a firmou E.ON Distribuce se sídlem České
Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, IČ 28085400 ke stavbě „ Žeranovice –
přípojka do 50 m, Šimčíková“ na obecním pozemku parc.č. 586/2 v k.ú.
Žeranovice za účelem umístění distribuční soustavy – zemního kabelové vedení
NN a kabelové skříně NN.
Výsledek hlasování o smlouvě č. OT-014330051280/001: pro
9
proti
0
zdržel se 0
Usnesení č. 3/12/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Smlouvu č. OT-014330051280/001 o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Žeranovice a firmou E.ON Distribuce se sídlem České
Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, IČ 28085400 ke stavbě „ Žeranovice – příp.
NN, Němec „ na obecních pozemcích parc.č. 670/8 a 64/2 v k.ú. Žeranovice za
účelem umístění distribuční soustavy – zemního kabelového vedení NN,
kabelového pilíře NN a uzemnění.

K bodu č. 12
V diskuzi jeden z občanů upozornil, že u sběrných nádob na tříděný odpad se často
hromadí objemný odpad. Starosta k tomu uvedl, že tento odpad je možno zdarma
odvážet do sběrného dvora v Holešově.
Obyvatel lokality U hřiště požádal obec o zřízení provizorního chodníku, zejména
kvůli bezpečnosti dětí. Zastupitelé přislíbili jeho vybudování.
Na dotazy občanů starosta odpověděl, že jsou zatím evidováni 4 zájemci o stavbu
rodinných domků v Třešňových sadech a obecní rozhlas projde generální opravou.

K bodu č. 13
V závěru schůze starosta poděkoval občanům za účast a ukončil jednání 3. zasedání
Zastupitelstva obce Žeranovice.
Zapsal: místostarosta obce RNDr. Ladislav Zavadil
V Žeranovicích, 21.2.2019

..........................................................….
Ing. Antonín Vyňuchal, starosta obce

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Odstrčilík

…………………………………………………….

Josef Vojáček

…………………………………………………….

