Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Ţeranovice konaného dne
20.12.2017 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni – zastupitelé: všech 9 členů ZO
JUDr. Stanislav Němec, František Gořalík, RNDr. Ladislav Zavadil,
Zdeňka Fuksová, Ing. Antonín Vyňuchal, Ing. Stanislav Diatka a
Josef Vojáček, Jana Janečková a František Čelůstka
Přítomni – občané: 13 občanů dle prezenční listiny.
K bodu č. 1
Starosta obce zahájil 20. zasedání ZO a konstatoval, ţe zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Navrhl změnu původního programu schůze. V bodu č. 5 vypustit revokaci
usnesení ke smlouvě na přečerpávací stanici ve Mlýně, a nahradit dodatkem č. 1
ke smlouvě s Technickými sluţbami Holešov.
Další body programu se nemění.
Poté dal hlasovat o upraveném programu 20. zasedání ZO.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdrţel se

9
0
0

Usnesení č. 20/1 bylo přijato ve znění:
ZO schválilo upravený program svého 20. zasedání.
Program zasedání byl schválen v tomto znění:
1. Zahájení jednání a schválení programu 20. zasedání ZO
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Seznámení se zápisem z 19. zasedání ZO
4. Smlouva o pronájmu a smlouvě budoucí s Povodím Moravy
5. Projednání dodatku č.1 ke smlouvě s Technickými sluţbami Holešov
6. Smlouva o zakoupení malotraktoru Solis 26
7. Zpráva kontrolního výboru
8. Smlouva o zateplení stropu budovy mateřské školy
9. Projednání vyhlášky č. 1/2017, kterou se mění vyhláška o místních
poplatcích
10. Rozpočtové opatření č. 14/2017
11. Rozpočtové provizorium

12. Smlouva o dílo na projekt opravy elektroinstalace
13. Poskytování cestovních náhrad zastupitelům
14. Stanovení výše odměn neuvolněným zastupitelům od 1.1.2018
15. Projekt revitalizace centra obce z r. 2010 – zmařená investice
16. Plán inventur za r. 2017
17. Diskuze
18 Závěr jednání
K bodu č. 2
Zastupitelé hlasovali o návrhu zvolit ověřovateli zápisu zastupitelku Janu
Janečkovou a zastupitele Ladislava Zavadila a zapisovatelem místostarostu
Františka Gořalíka.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdrţel se

9
0
0

Usnesení č. 20/2 bylo přijato ve znění:
ZO zvolilo ověřovateli zápisu zastupitelku Janu Janečkovou a zastupitele
RNDr.
Ladislava Zavadila a zapisovatelem místostarostu Františka Gořalíka.
K bodu č. 3
Po tomto hlasování místostarosta obce František Gořalík seznámil přítomné se
zápisem z 19. zasedání ZO, které se konalo 9.11.2017.
K seznámení se zápisem se nepřijímá ţádné usnesení – jde pouze o informaci.
K bodu č. 4
Starosta obce zdůvodnil nutnost uzavření smlouvy o nájmu a o smlouvě budoucí
na zřízení sluţebnosti s Povodím Moravy. Jedná se o pozemky pod plánovanou
příjezdovou komunikací k Třešňovým sadům.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdrţel se

9
0
0

Usnesení č. 20/3 bylo přijato ve znění:

ZO schvaluje nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
sluţebnosti mezi Obcí Ţeranovice a Povodím Moravy, s.p. se sídlem
Brno,Dřevařská 932/11 na pozemku parc.č. 696 v k.ú. Ţeranovice o výměře
2364 m2 za cenu 6 032,- Kč na kalendářní rok.
K bodu č. 5
V dalším bodu jednání starosta uvedl, ţe minulý týden projednal s ředitelem
Technických sluţeb Holešov úpravu měsíčního poplatku za svoz plastů ve
ţlutých
pytlích. V celé republice se totiţ výrazně sníţila cena, za kterou zpracovatelé
odebírají tento tříděný odpad od technických sluţeb. V dodatku k původní
smlouvě
je stanoven pro naši obec poplatek ve výši 400,- Kč měsíc.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdrţel se

9
0
0

Usnesení č. 20/4 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje s účinností od 1.1.2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2016018 o
nakládání s komunálním odpadem a odpadními obaly, uzavřené mezi Obcí
Ţeranovice a Technickými sluţbami Holešov, s.r.o. .
K bodu č. 6
Zastupitelé byli informováni o nákupu nového malotraktoru včetně rozmetadla
technické soli, zametacího kartáče a přední sněhové radlice na úklid obce.
Výběrová komise v nabídkovém řízení navrhla traktor značky Solis 26 4 WD
s příslušenstvím.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrţel se 0
Usnesení č. 20/5 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje výsledek nabídkového řízení a Smlouvu mezi Obcí
Ţeranovice a firmou ENERGREEN PROJEKT s.r.o. se sídlem Olomouc,
Sladkovského 659/40 o nákupu malotraktoru Solis 26 s příslušenstvím
určeném pro údrţbu veřejných ploch za celkovou cenu 544 016,- Kč včetně
DPH.
K bodu č. 7

Zastupitelka obce Jana Janečková přednesla zprávu kontrolního výboru o plnění
usnesení za období od 11. do 19. zasedání ZO včetně a poţádala zastupitele o
její schválení.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrţel se 0
Usnesení č. 20/6 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení Zastupitelstva
obce
Ţeranovice přijatých na 11. aţ 19. zasedání.
K bodu č. 8
Starosta seznámil přítomné s tím, ţe se podařilo před začátkem zimy zajistit
zateplení stropu budovy mateřské školy, čímţ by mělo dojít k výrazné úspoře
nákladů na vytápění.
Výsledek hlasování: pro
9
proti…….0
zdrţel se 0
Usnesení č. 20/7 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje výsledek nabídkového řízení a Smlouvu o dílo č. 07/2017 mezi
Obcí Ţeranovice firmou Milan Šimčík na sníţení tepelných ztrát v
Základní a mateřské škole Ţeranovice za celkovou cenu 62 240,- Kč bez
DPH.
K bodu č. 9
Zastupitel Ladislav Zavadil okomentoval potřebu úprav obecní vyhlášky č.
2/2015, které reagují na novelu zákona o místních poplatcích.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrţel se 0
Usnesení č. 20/8 bylo přijato ve znění:
ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Ţeranovice č. 1/2017, kterou se
mění Obecně závazná vyhláška obce Ţeranovice č. 2/2015 o místních
poplatcích.

K bodu č. 10
Předseda finančního výboru zastupitel Zavadil popsal jednotlivé poloţky v
rozpočtovém opatření a dal o tomto bodu hlasovat.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrţel se 0
Usnesení č. 20/9 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 14/2017, kterým se navyšují
rozpočtové příjmy o 1 840 900, Kč a sniţují rozpočtové výdaje o 3 413 750,
Kč.
K bodu č. 11
Zastupitel Ladislav Zavadil seznámil přítomné s návrhem přijmout rozpočtové
provizorium, vzhledem k tomu, ţe v současné době nejsou k dispozici podklady
pro kvalitní vypracování rozpočtu obce na rok 2018.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrţel se 0
Usnesení č. 20/10 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření obce
Ţeranovice v rozpočtovém provizoriu na období od 1.1.2018 do data
schválení rozpočtu obce na rok 2018. V kaţdém měsíci rozpočtového
provizoria nepřesáhnou výdaje jednu dvanáctinu skutečných celkových
výdajů obce v roce 2017.
K bodu č. 12
Starosta obce odůvodnil potřebu opravy elektroinstalace v I. patře budovy
zámku. Navrhl schválit smlouvu na zpracování potřebné projektové
dokumentace pro realizaci této akce.
Výsledek hlasování: pro
9
proti……….0

zdrţel se…...0
Usnesení č. 20/11 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Smlouvu č. 7355-ZER mezi Obcí Ţeranovice a firmou EHV
projekt, s.r.o. se sídlem Kroměříţ, Kotojedská 545/17, IČ 255 39 817 na
zpracování realizační projektové dokumentace na akci „ Obecní úřad
Ţeranovice – oprava elektroinstalace „ za cenu 33 880,- Kč včetně DPH.

K bodu č. 13
V tomto bodu programu starosta navrhl usnesení ke způsobu poskytování
cestovních náhrad zastupitelům, které vyplývá z ustanovení nové vyhlášky
ministerstva práce a sociálních věcí o cestovních náhradách, účinné od 1.1.2018.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrţel se 0
Usnesení č. 20/12 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje, poskytování cestovních náhrad zastupitelům od 1.1.2018 dle
Vnitřní účetní směrnice o poskytování cestovních náhrad zpracovanou v
souladu s platnou Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o
poskytování náhrad za pouţívání silničních motorových vozidel, stravného
a stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro poskytování cestovních
náhrad.
K bodu č. 14
Novelizací zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb. se od 1.1.2018
zásadně mění způsob výpočtu odměn zastupitelům a jejich výše. Zastupitelé
obce se rozhodli ponechat odměny na stávající úrovni a nezvyšovat je. Takto
navrhované odměny jsou v poloviční výši tarifů stanovených v nařízení vlády.
Povinností zastupitelstva je konkrétní finanční částky projednat na veřejném
zasedání
a starosta dal hlasovat o jejich výši..
Výsledek hlasování: pro
9
proti……..0
zdrţel se…0.
Usnesení č. 20/13 bylo přijato ve znění:

ZO schvaluje výši hrubých měsíčních odměn neuvolněných členů
zastupitelstva a členů výborů z řad občanů takto:
místostarosta 19 901,- Kč, předsedové výborů 1487,- Kč, členové výborů zastupitelé 1143,- Kč, ostatní zastupitelé 1000,- Kč a členové výborů –
občané
570,- Kč.
K bodu č. 15
Starosta seznámil přítomné s tím, ţe v roce 2010 byl minulým zastupitelstvem
zaplacen projekt revitalizace centra obce, který měl řešit úpravu prostoru
bývalého rybníka pod zámkem. Jde o zmařenou investici, která nebyla
realizována a musí být vyřazena z účetnictví.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrţel se 0
Usnesení č. 20/14 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje vyřazení nerealizované investiční akce „ Projekt revitalizace
centra obce Ţeranovice “ z účetnictví.
K bodu č. 16
Předseda finančního výboru zastupitel Zavadil podal návrh na sloţení
inventarizačních komisí a plán inventur za rok 2017 a zastupitelé jej projednali.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdrţel se

9
0
0

Usnesení č. 20/15 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Plán inventur za rok 2017 a sloţení tří dílčích
inventarizačních komisí k provedení fyzické inventury a sloţení
inventarizační komise k provedení dokladové inventury.
Komise č. 1 pro obecní úřad a Sál U Sedlářů bude pracovat ve sloţení
předseda Ladislav Zavadil, člen František Čelůstka a členka Zdeňka
Fuksová, komise č. 2 pro základní a mateřskou školu ve sloţení předseda
Stanislav Diatka a členka Jana Janečková, komise č. 3 pro hasičskou
zbrojnici a obecní domek ve sloţení předseda Antonín Vyňuchal a člen
Josef Vojáček a komise č. 4 pro finanční majetek, pohledávky a závazky ve
sloţení předseda Ladislav Zavadil a člen Stanislav Diatka.

K bodu č. 17
Diskuze
Diskuzi zahajil pan Řihák dotazem, zda se bude upravovat zatrubnění potoka
podél cesty do Třešnových sadů. Na dotaz odpověděl starosta s tím, ţe přeloţka
není nutná vzhledem k tomu, ţe plánovaná cesta nebude vedena nad
zatrubněním, ale vedle po hraně původního koryta.
Pan Šimčik upozornil na havarijní stav mostku – propustku na potoku na
Bednárně, na špatný stav cesty do Mlýna a rozpadající se obrubníky podél
hlavní silnice. Starosta uvedl, ţe s opravou propustku ani obrubníků se zatím v
novém rozpočtu nepočítá, ale pokud se podaří v příštím roce získat finanční
prostředky, tak propustek bude opraven. Cesta ke mlýnu je vedena z části na
soukromých pozemcích a při jednání s vlastníky se nepodařilo dojednat jejich
odkoupení, investovat do opravy cesty která není ve vlastnictví obce nebudeme.
Paní Bezděčíková se ptala na zpevnění cesty na Horní Lapač, starosta jí
odpověděl, ţe s opravou se počítá v rámci výstavby dálnice D 49.
S posledním příspěvkem do diskuze vystoupil zastupitel Vojáček, který
poděkoval občanům, kteří provádí úklid prostorů autobusových zastávek v
Prosochově a dále upozornil na vymáhání nedoplatků za vodné, stočné a sběr
odpadů.
K bodu č. 18
Na závěr schůze starosta poděkoval občanům za účast a ukončil jednání 20.
zasedání Zastupitelstva obce Ţeranovice. Popřál všem přítomným šťastné a
veselé vánoční svátky a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2018.

Zapsal: místostarosta obce František Gořalík
V Ţeranovicích, 20.12.2017

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

František Gořalík, místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
Jana Janečková

…………………………………………………….

RNDr. Ladislav Zavadil …………………………………………………….

