Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 6. 2. 2020
od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni – všech 9 členů ZO
Ing. Antonín Vyňuchal, František Gořalík, RNDr. Ladislav Zavadil,
Petra Miklíková, JUDr. Stanislav Němec, Miroslav Odstrčilík a
František Čelůstka, Jana Janečková, Josef Vojáček
Přítomni – občané: 10 občanů dle prezenční listiny
K bodu č. 1
Starosta obce Ing. Antonín Vyňuchal zahájil schůzi a konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Poté zastupitelé hlasovali o navrženém programu tohoto zasedání ZO, který byl
zveřejněn v souladu se zákonem o obcích.
Výsledek hlasování:

pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 9/1/2020 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje program svého 9. zasedání.
Program 9. 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 8. zasedání ZO
4. Rozpočtové opatření č. 9/2019
5. Rozpočtové opatření č. 1/2020
6. Projednání smlouvy na realizaci vodovodu v Třešňových sadech
7. Žádost o dotaci na instalaci dětského hřiště na Bařině
8. Výroční zpráva obce Žeranovice o poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb.
9. Diskuze
10. Závěr jednání

K bodu č. 2
Zastupitelé hlasovali o návrhu zvolit ověřovateli zápisu zastupitelku Janu Janečkovou
a zastupitele JUDr. Stanislava Němce a zapisovatelem místostarostu RNDr. Ladislava
Zavadila.
Výsledek hlasování:
pro
9
proti
0
zdržel se
0

Usnesení č. 9/2/2020 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice volí ověřovateli zápisu zastupitelku Janu Janečkovou a
zastupitele JUDr. Stanislava Němce a zapisovatelem místostarostu RNDr.
Ladislava Zavadila.

K bodu č. 3
Místostarosta obce Ladislav Zavadil stručně shrnul usnesení přijatá na 8. zasedání
ZO, které se konalo 19. 12. 2019.
K tomuto bodu se nepřijímá žádné usnesení – jde pouze o informaci.

K bodu č. 4
Místostarosta obce Ladislav Zavadil seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.
9/2019, které starosta provedl dne 20. 12. 2019. Zastupitelstvo jej poté vzalo na
vědomí.
K tomuto bodu se rovněž nepřijímá žádné usnesení.

K bodu č. 5
V dalším bodu jednání také místostarosta obce Ladislav Zavadil přednesl návrh
rozpočtového opatření č. 1/2020 a zastupitelé jej projednali.
Výsledek hlasování:

pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 9/3/2020 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020, které spočívá v
navýšení výdajů o 67 000,- Kč. Financování v této výši bude realizováno
použitím vlastních uspořených prostředků.

K bodu č. 6
Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem nabídkového řízení na vybudování
vodovodního řadu v lokalitě Třešňové sady a návrhem smlouvy o dílo s jeho vítězem.
Zastupitelstvo pak o výsledku výběrového řízení a návrhu smlouvy hlasovalo.
Výsledek hlasování:

pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 9/4/2020 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje výsledek nabídkového řízení a Smlouvu o dílo s firmou
Ing. Luděk Páleníček, Ph.D., se sídlem Martinice 182, IČ 75479206 na realizaci
vodovodu v lokalitě výstavby RD Třešňové sady za cenu 689 768 Kč bez DPH

K bodu č. 7
Obec připravuje instalaci nového dětského hřiště na Bařině. V souvislosti s tím je
nutno projednat na dnešním zasedání zastupitelstva podání žádosti o dotaci na tuto
akci.
Výsledek hlasování:

pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 9/5/2020 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Volnočasové hřiště
Bařina“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2020
z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul
117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
K bodu č. 8
Starosta přednesl výroční zprávu a o poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím a zastupitelé o ní hlasovali.
Výsledek hlasování:

pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 9/6/2020 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Výroční zprávu obce Žeranovice o poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za
rok 2019.

K bodu č. 9
V úvodu diskuze starosta obce upřesnil rozsah akcí uvedených v rozpočtovém
opatření č. 1/2020. Rovněž seznámil přítomné s tím, že se připravuje rekonstrukce
školní jídelny a výdejny stravy, která bude spolufinancována dotací MAS Moštěnka.
Občané poukazovali zejména na úpravu cen vodného a stočného a k tomu jim podalo
podrobné informace několik zastupitelů. Diskutující požadovali také před každým
veřejným zasedáním podrobnější informace o projednávaných bodech. Starosta

uvedl, že program je vždy uveřejněn v souladu se zákonem o obcích minimálně 7 dní
před konáním schůze a každý má možnost přijít se na něj v předstihu zeptat na obecní
úřad.
Jedna z občanek si stěžovala na znečištění ulic psími exkrementy a občan z lokality
U dvora požádal o umístění nového reproduktoru obecního rozhlasu v této ulici.
Zastupitel Vojáček upozornil na poruchy nově opraveného veřejného osvětlení, na
neúplné zmapování ventilů na obecním vodovodním řadu a na neznalost obyvatel o
přesném umístění vodoměrů a hlavních jističů v domech.
Dále navrhl zahájit jednání o odkoupení budovy obchodu od manželů Tomaníkových,
odborně posoudit způsob odvlhčení zámecké zdi, řešit nedoplatky vůči obci a
odkanalizovat areál pohřebiště v Žeranovicích. Na konci diskuze také zmínil, že
občané zatím nedostatečně třídí jedlé oleje.
Na všechny jeho připomínky bylo zodpovězeno.

K bodu č. 10
V závěru schůze starosta poděkoval občanům za účast a poté ukončil jednání 9.
zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice.

Zapsal: místostarosta obce RNDr. Ladislav Zavadil
V Žeranovicích, 6. 2. 2020

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

Ověřovatelé zápisu:

Jana Janečková

………………………………….

JUDr. Stanislav Němec ………………………………….

