Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 19. 12. 2019
od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni – zastupitelé: 7 členů ZO
Ing. Antonín Vyňuchal, František Gořalík, RNDr. Ladislav Zavadil,
Petra Miklíková, JUDr. Stanislav Němec, Miroslav Odstrčilík a
František Čelůstka,
8. člen ZO Josef Vojáček se dostavil v průběhu jednání.
Omluvena: Jana Janečková
Přítomni – občané: 10 občanů dle prezenční listiny

K bodu č. 1
Starosta obce Ing. Antonín Vyňuchal zahájil schůzi a konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Požádal zastupitele o schválení doplnění programu tohoto zasedání, který byl
zveřejněn v souladu se zákonem o obcích, o nový bod č. 17 – Smlouva s firmou
ATELIER FONTES. Následující body jednání budou o jedno místo posunuty.
Poté zastupitelé hlasovali o takto upraveném programu 8. zasedání ZO.
Výsledek hlasování:

pro
7
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 8/1/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje upravený program svého 8. zasedání.
Program 8. zasedání ZO byl schválen v tomto znění:
1. Zahájení jednání a schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Seznámení s usneseními ze 7. zasedání ZO
4. Rozpočtové opatření č. 8/2019
5. Seznámení se Střednědobým rozpočtovým výhledem ZŠ a MŠ na roky
2020-2023 a rozpočtem ZŠ a MŠ na rok 2020
6. Program rozvoje obce Žeranovice na období let 2020-2024
7. Rozpočet obce Žeranovice na rok 2020
8. Úprava cen vodného a stočného od 1. 1. 2020
9. Hřbitovní řád pohřebiště v Žeranovicích
10. Smlouva o spolufinancování provozu pohřebiště
11. Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015
12. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
13. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

14. Seznámení s Územní studií zeleně
15. Žádost na Ředitelství silnic a dálnic ČR
16. Revokace usnesení ZO č. 1/17/2018
17. Smlouva s firmou ATELIER FONTES
18. Diskuze
19. 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. 8/2/2019 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 7. zasedání
ZO, které se konalo 19. 11. 2019.
K tomuto bodu se nepřijímá žádné usnesení – jde pouze o informaci.

K bodu č. 4
Místostarosta obce Ladislav Zavadil seznámil přítomné s návrhem rozpočtového
opatření a zastupitelé jej projednali.
Výsledek hlasování:

pro
proti
zdržel se

7
0
0

Usnesení č. 8/3/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2019, které spočívá v
navýšení příjmů o 635 150 Kč a snížení výdajů o 6 033 150 Kč, změna
financování je ve výši - 6 668 300 Kč.

K bodu č. 5
Hlavní ukazatele rozpočtového výhledu a rozpočtu školy uvedl rovněž místostarosta
obce Ladislav Zavadil. Zastupitelstvo je vzalo na vědomí a k tomuto bodu se
nepřijímá žádné usnesení.

K bodům č. 6 a č. 7
Nejdůležitější body programu tohoto zasedání tj. návrh Programu rozvoje obce na
období let 2020-2024 a návrh Rozpočtu obce na rok 2020 okomentoval podrobně
opět místostarosta obce Ladislav Zavadil a dal o nich postupně hlasovat.
Výsledek hlasování o programu rozvoje obce:

pro
proti
zdržel se

7
0
0

Usnesení č. 8/4/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Program rozvoje obce Žeranovice na období let 20202024.
Výsledek hlasování o rozpočtu obce:

pro
proti
zdržel se

7
0
0

Usnesení č. 8/5/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce Žeranovice na rok
2020 s těmito úpravami oproti návrhu. Na straně příjmů byla navýšena položka
4112 o 9 000,- Kč a na straně výdajů byl navýšen paragraf 3744 o 100 000,- Kč,
paragraf 3745 o 50 000,- Kč, paragraf 6112 o 70 000,- Kč a paragraf 6171 o
20000,- Kč. Celkové příjmy rozpočtu tedy činí 17 317 800,- Kč a celkové výdaje
21 550 000,- Kč. Rozpočet je schválen jako schodkový ve výši 4 232 200,- Kč s
tím, že schodek bude uhrazen z finanční rezervy vytvořené v předchozích letech.
Zároveň ZO schvaluje poskytnutí provozního příspěvku Základní škole a
mateřské škole Žeranovice ve výši 800 000,- Kč.

K bodu č. 8
Starosta zdůvodnil nutnost úpravy cen vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2020.
V návaznosti nato dochází ke změnám ve Směrnici č. 6/2015 o podmínkách pro
výběr vodného a stočného. Zároveň byl projednán Plán obnovy v rámci správy
vodovodu a kanalizace na území obce Žeranovice. Po projednání o těchto
záležitostech zastupitelé postupně hlasovali.
Výsledek hlasování o úpravě cen:

pro

7

proti
zdržel se

0
0

Usnesení č. 8/6/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje cenu vodného ve výši 35,-Kč/m3 odebrané vody a cenu
stočného ve výši 17,- Kč/m3 vypouštěné odpadní vody s účinností od 1. 1. 2020.
Výsledek hlasování o dodatku ke směrnici č. 6/2015:

pro
proti
zdržel se

7
0
0

Usnesení č. 8/7/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici obce Žeranovice č. 6/2015 o
podmínkách pro výběr vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2020.
Výsledek hlasování o plánu obnovy: pro
proti
zdržel se

7
0
0

Usnesení č. 8/8/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace pro
obec Žeranovice na období let 2019-2023 s výhledem na roky 2024 – 2028.

K bodům č. 9 a č. 10
Dalším bodem této schůze bylo projednání nového hřbitovního řádu a dohody s obcí
Horní Lapač o jejím příspěvku na provoz pohřebiště.
Výsledek hlasování o hřbitovním řádu:

pro
proti
zdržel se

7
0
0

Usnesení č. 8/9/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Řád veřejného pohřebiště s účinností od 1. 1. 2020.
Výsledek hlasování o dohodě s Horním Lapačem:

pro
proti
zdržel se

7
0
0

Usnesení č. 8/10/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Dohodu mezi Obcí Žeranovice a Obcí Horní Lapač o
zajištění provozování veřejného pohřebiště.

K bodům č. 11, 12 a 13
Místostarosta obce L. Zavadil seznámil zastupitele a občany s požadavky
ministerstva vnitra na zpracování vyhlášek v souladu s novými předpisy a
metodickými pokyny. Z toho vyplynula nutnost zrušit vyhlášku o nakládání s odpady
a z vyhlášky o místních poplatcích vyčlenit zvlášť řešení poplatků za užívání
veřejného prostranství s úpravou jeho rozsahu a zvlášť řešení poplatků za psy.
Výsledek hlasování o zrušení OZV č. 1/2015:

pro
proti
zdržel se

7
0
0

Usnesení č. 8/11/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Žeranovice č. 3/2019,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Žeranovice č. 1/2015 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Žeranovice.
Výsledek hlasování o OZV č. 1/2019:

pro
proti
zdržel se

7
0
0

Usnesení č. 8/12/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Žeranovice č. 1/2019 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1. 1. 2020.
Výsledek hlasování o OZV č. 2/2019:

pro
proti
zdržel se

7
0
0

Usnesení č. 8/13/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Žeranovice č. 2/2019 o
místním poplatku ze psů s účinností od 1. 1. 2020.
V 18.45 hodin se dostavil na jednání zastupitel Josef Vojáček.

K bodu č. 14
Následně starosta informoval přítomné o zpracování studie výsadby zeleně.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zpracovanou Územní studii sídelní zeleně.
K tomuto bodu se nepřijímá žádné usnesení.

K bodu č. 15
V dalším průběhu jednání starosta podrobně popsal současný stav v přípravě
výstavby dálnice D 49 a přilehlých staveb. Zastupitelstvo souhlasilo s tím, že obec
zašle na ŘSD žádost o vzájemné propojení stávajících polních cest vedoucích na
Horní Lapač, protože se přes dálnici nebude stavět most.
Výsledek hlasování:

pro
proti
zdržel se

8
0
0

Usnesení č. 8/14/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje zaslání žádosti o propojení polních cest mezi
Žeranovicemi a Horním Lapačem, které budou dotčeny realizací dálnice D 49
na Ředitelství silnic a dálnic ČR.

K bodu č. 16
Starosta požádal o revokaci, tj. zrušení platnosti usnesení ZO č. 1/17/2018 ke III.
etapě rekonstrukce žeranovického zámku. Zastupitelé pak o tom hlasovali.
Výsledek hlasování:

pro
proti
zdržel se

7
0
1 - Gořalík

Usnesení č. 8/15/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje revokaci svého usnesení č. 1/17/2018 ze dne 5. 11. 2018.

K bodu č. 17
V tomto bodu starosta obce vysvětlil další postup při realizaci poldru u Skalky a
navrhl zastupitelstvu schválit smlouvu na projekt variantního řešení tohoto
protipovodňového opatření.
Výsledek hlasování:

pro
proti
zdržel se

8
0
0

Usnesení č. 8/16/2019 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Smlovu o dílo mezi Obcí Žeranovice a firmou
ATELIER FONTES, s.r.o. na zpracování studie „Variantní návrh revitalizace
nivy Židelné“ za celkovou cenu 116 160 Kč vč. DPH.

K bodu č. 18
Na počátku diskuze starosta obce vysvětlil nový způsob výpočtu a výběru stočného,
který spočívá ve změně výpočtu poplatku za vypouštění odpadních vod. Současnou
paušální suma 600 Kč/osobu/rok je nutné nahradit sumou, která odpovídá skutečně
vypouštěnému množství vod z domácnosti do kanalizačního systému. Vzhledem
k současnému nezmapovanému stavu množství vypouštěných odpadních vod
vycházíme ze směrných čísel spotřeby vody, která činí 35 m3/osobu/rok, tj. při
schválené ceně 17 Kč/m3 - 595 Kč/osobu/rok. Jinými slovy cena stočného se na příští
rok se nezvyšuje, ale zároveň si musíme uvědomit, že schválená cena stočného
nepokrývá náklady na provoz celého systému kanalizace a jakékoli opravy jsou
hrazeny z rozpočtu obce. Vůbec není možné uvažovat o generování rezerv na opravy
závažného charakteru, které se v delším časovém období zajisté objeví.
Občané pak vznesli dotazy na rozsah oprav vodovodu a kanalizace v rámci Programu
rozvoje obce a na podmínky pro přidělování sociálních bytů v současnosti
rekonstruovaném obecním domku. Zastupitel Vojáček upozornil na nutnost instalace
sběrných nádob a sáčků na exkrementy a potřebnost opravy hřbitova.

K bodu č. 19
V závěru schůze starosta poděkoval občanům za účast, popřál jim hezké prožití
svátků vánočních a mnoho štěstí a zdravím v roce 2020. Poté ukončil jednání 8.
zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice.

Zapsal: místostarosta obce RNDr. Ladislav Zavadil
V Žeranovicích, 19. 12. 2019

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

Ověřovatelé zápisu:

František Čelůstka

…………………………………………………….

Miroslav Odstrčilík

…………………………………………………….

