Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Ţeranovice konaného dne 7.6.2018
od 19.00 hodin v Sálu u Sedlářů.
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: 22 občanů dle prezenční listiny.
K bodu č. 1
Starosta obce zahájil 22. zasedání ZO a konstatoval, ţe zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Zároveň navrhl doplnění programu schůze o nový bod č. 16 – Smlouva s RAZK
- vyřízení dotace na pořízení dopravního automobilu pro hasiče s tím, ţe bod
„Diskuze“ bude 17. v pořadí a bod „Závěr jednání“ 18. v pořadí.
Zastupitelé pak hlasovali o takto upraveném programu 22. zasedání ZO.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdrţel se

9
0
0

Usnesení č. 22/1 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje program svého 22. zasedání.
Program zasedání byl schválen v tomto znění:
1. Zahájení jednání a schválení programu 22. zasedání ZO
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Seznámení se zápisem z 21. zasedání ZO
4. Smlouva na elektroinstalaci I. patra zámku
5. Smlouva na instalaci hromosvodů na budovu zámku
6. Smlouva na zřízení systému řízení provozu obecního vodovodu
7. Závěrečný účet obce za rok 2017 a účetní závěrka obce a školy
8. Poskytnutí dotací spolkům a farnosti
9. Spisový řád obecního úřadu
10. Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 1/2017 k postupu při zadávání veřejných
zakázek
malého rozsahu
11. Mimořádný příspěvek obce do Mikroregionu Ţidelná

12. Stanovy Mikroregionu Holešovsko
13. Odvolání stávajícího a jmenování nového velitele jednotky SDH
14. Smlouva s E.ON o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – Bařina
15. Opětovné projednání smlouvy s E.ON. o zřízení věcného břemene –
podzemní
vedení NN k čp. 229
16. Smlouva s RAZK - vyřízení dotace na pořízení dopravního automobilu pro
hasiče
17. Diskuze
18. Závěr jednání
K bodu č. 2
Zastupitelé hlasovali o návrhu zvolit ověřovateli zápisu zastupitele Františka
Čelůstku a zastupitele Josefa Vojáčka a zapisovatelem místostarostu Františka
Gořalíka.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdrţel se

9
0
0

Usnesení č. 22/2 bylo přijato ve znění:
ZO zvolilo ověřovateli zápisu zastupitele Františka Čelůstku a zastupitele
Josefa Vojáčka a zapisovatelem místostarostu Františka Gořalíka.
K bodu č. 3
Místostarosta obce František Gořalík seznámil přítomné se zápisem z 21.
zasedání ZO, které se konalo 8.3.2018.
K tomuto bodu se nepřijímá ţádné usnesení – jde pouze o informaci.
K bodu č. 4
Starosta obce Stanislav Němec uvedl hlavní body návrhu smlouvy na
elektroinstalaci I. patra ţeranovického zámku a dal o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdrţel se

9
0
0

Usnesení č. 22/3 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Ţeranovice a firmou TC servis,
s.r.o.
se sídlem Otrokovice, tř. T. Bati 332 na zakázku „ Obecní úřad Ţeranovice
– oprava elektroinstalace “ za cenu 496 856,- Kč včetně DPH.

K bodu č. 5
V dalším bodu jednání starosta seznámil přítomné s dosavadním průběhem prací
v rámci II. etapy rekonstrukce zámku a s nutností instalace bleskosvodné
soustavy.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdrţel se

9
0
0

Usnesení č. 22/4 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Ţeranovice a firmou RAPOS, spol.
s r.o. se sídlem Holešov-Všetuly, Palackého 529 na montáţ bleskosvodné
soustavy na budově zámku v Ţeranovicích za cenu 76 328,- Kč bez DPH.
K bodu č. 6
Zastupitelé byli informováni o dosavadním provozu náhradního zdroje pro
zásobování obce pitnou vodou u Bednárně a o potřebě doplnění elektronického
provozu studny Mlýn do celkového provozu systému řízení obecního vodovodu.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrţel se 0
Usnesení č. 22/5 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje výsledek výběrového řízení a pověřuje starostu obce k
podpisu smlouvy s vítězem tendru, firmou TCO CONTROL s.r.o. na
doplnění systému
řízení provozu obecního vodovodu o zdroj pitné vody ve Mlýně
za cenu 147 816,- Kč bez DPH.
K bodu č. 7

Předseda finančního výboru Ladislav Zavadil uvedl základní údaje závěrečného
účtu obce za rok 2017, dále účetní závěrku a výsledek hospodaření obce a účetní
závěrku a výsledek hospodaření školy. Tyto jednotlivé materiály zastupitelé
projednali a hlasovali o kaţdém samostatně.
Výsledek hlasování o závěrečném účtu obce: pro
9
proti…… 0…
zdrţel se 0….
Usnesení č. 22/6 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Závěrečný účet obce Ţeranovice za rok 2017 bez výhrad.
Výsledek hlasování o účetní závěrce a výsledku hospodaření obce: pro
proti
zdrţel se

9
0
0

Usnesení č. 22/7 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2017 a výsledek
hospodaření obce Ţeranovice za rok 2017 ve výši 2 639 707,76 Kč.
Výsledek hlasování o účetní závěrce a výsledku hospodaření ZMŠ: pro
9
proti
0
zdrţel se 0
Usnesení č. 22/8 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Ţeranovice sestavenou k 31.12.2017 a výsledek
hospodaření této
školy za rok 2017 a ukládá vzniklou ztrátu ve výši 86 405,67 Kč pokrýt z
jejího rezervního fondu, tvořeného z kladného výsledku hospodaření
minulých let.
K bodu č. 8
V rámci tohoto bodu rozhodovalo zastupitelstvo o přijetí jednotlivých návrhů na
poskytnutí dotací spolkům a farnosti, které přednesl předseda finančního
výboru.
Zároveň uvedl, ţe celková částka určená v letošním rozpočtu na dotace a dary
činí stejně jako v roce 2017 celkem 300 000,- Kč. Z toho na dotace bude
čerpáno
240 000,-Kč a na dary 60 000,- Kč.
Předloţené návrhy zastupitelé projednali a o kaţdém z nich hlasovali
samostatně.

Výsledek hlasování o dotaci pro SDH: pro
proti
zdrţel se

9
0
0

Usnesení č. 22/9 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Ţeranovice na
rok 2018 ve výši 65 000,- Kč.
Výsledek hlasování o dotaci pro myslivecké sdruţení: pro
proti
zdrţel se

9
0
0

Usnesení č. 22/10 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje poskytnutí dotace Mysliveckému sdruţení Ţeranovice na rok
2018 ve výši 35 000,- Kč.

Výsledek hlasování o dotaci pro farnost: pro
proti
zdrţel se

8
1 – zast. Vojáček
0

Usnesení č. 22/11 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Ţeranovice na
rok 2018 ve výši 45 000,- Kč.
Výsledek hlasování o dotaci pro sportovní klub: pro
proti
zdrţel se

9
0
0

Usnesení č. 22/12 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Ţeranovice na rok
2018 ve výši 45 000,- Kč.
Výsledek hlasování o dotaci pro spolek rybářů: pro
9
proti
0
zdrţel se 0
Usnesení č. 22/13 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje poskytnutí dotace Spolku rybářů Ţeranovice na rok 2018 ve
výši 35 000,- Kč.
Výsledek hlasování o dotaci pro spolek ţen: pro
proti

8
1 – zast. Vyňuchal

zdrţela se 0
Usnesení č. 22/14 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje poskytnutí dotace Spolku ţen Ţeranovice na rok 2018 ve výši
15 000,- Kč.
K bodu č. 9
Zastupitel Zavadil vysvětlil nutnost přijetí spisového řádu pro zákonné
provedení skartačního řízení a řídil pak hlasování o jeho návrhu.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdrţel se

9
0
0

Usnesení č. 22/15 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Spisový řád Obecní úřadu Ţeranovice s účinností od 1.7.2018.

K bodu č. 10
Zkušenosti z dosavadní realizace veřejných zakázek ukázaly potřebu úpravy
hranice pro přímý výběr dodavatele na 300 000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdrţel se

8
1 – zast. Vyňuchal
0

Usnesení č. 22/16 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Dodatek č. 1 Směrnice č.1/2017 k postupu při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
K bodu č. 11
Starosta odůvodnil poskytnutí mimořádného příspěvku obce do Mikroregionu
Ţidelná.
Výsledek hlasování: pro
8
proti
1 – zast. Vojáček
zdrţel se 0
Usnesení č. 22/17 bylo přijato ve znění:

ZO schvaluje mimořádný příspěvek obce Ţeranovice do Mikroregionu
Ţidelná ve výši 5870,- Kč.
K bodu č. 12
Při projednávání bodu č. 12 vysvětlil starosta změny, ke kterým dochází v textu
stanov Mikroregionu Holešovsko a dal o nich hlasovat.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdrţel se

9
0
0

Usnesení č. 22/18 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Stanovy Mikroregionu Holešovsko.
K bodu č. 13
Starosta seznámil přítomné s odvoláním dosavadního velitele Jednotky SDH a
se jmenováním nového velitele. K tomuto bodu jednání se nepřijímá usnesení a
zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.
K bodu č. 14
Starosta okomentoval poţadavek firmy E.ON na zřízení věcného břemene v
lokalitě výstavby rodinných domků za Bařinou a zastupitelstvo příslušnou
smlouvu schválilo.
Výsledek hlasování: pro
proti
¨
zdrţel se

9
0
0

Usnesení č. 22/19 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Smlouvu mezi Obcí Ţeranovice a firmou E.ON Distribuce,
a.s. o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 586/2 v k.ú. Ţeranovice
pro stavbu
„ Ţeranovice, přípojka do 50 m, Šimčíková “ za jednorázovou náhradu ve
výši
7 000,- Kč bez DPH.
K bodu č. 15

Starosta uvedl, ţe na základě ţádosti nájemce budovy čp. 29 zastupitelé obce
Ţeranovice znovu zařadili návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene u objektu občanské vybavenosti čp. 29 do programu jednání. Seznámil
zastupitele s podstatou problému u této akce a upozornil je na to, ţe objekt je
uţíván v rozporu s platným územním plánem a případným schválením tohoto
návrhu vyloučí
do budoucna předpokládanou moţnost odkoupení budovy do vlastnictví obce.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdrţel se

6
3 – star. Němec, zast. Zavadil, zast.Vojáček
0

Usnesení č. 22/20 bylo přijato ve znění:
ZO ruší své usnesení č. 21/12 z 8.3.2018 a schvaluje Smlouvu č.
1030041839/001 o smlouvě budoucí mezi Obcí Ţeranovice a firmou E.ON
Distribuce, a.s.
o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 670/8 parc.č. 64/2 v k.ú.
Ţeranovice pro stavbu „ Ţeranovice-příp. NN,Němec “ za jednorázovou
náhradu v ceně 2 000,- Kč bez DPH.
K bodu č. 16
Starosta okomentoval moţnost získání dotace na pořízení dopravního
automobilu pro hasiče a navrhl, aby vyřízení příslušné ţádosti pro obec
realizovala Rozvojová agentura Zlínského kraje.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrţel se 0
ZO schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Ţeranovice a Rozvojovou
agenturou Zlínského kraje, se sídlem Zlín, tř. T. Bati 5146, IČ 22820671 na
zpracování projektových ţádostí, zadávací a výběrové řízení, administraci a
poradenství k ţádosti o dotaci na projekt „ Pořízení dopravního automobilu
pro hasiče v obci Ţeranovice “.
K bodu č. 17
V diskuzi starosta na základě dotazu upřesnil úvodní informaci k bodu jednání č.
16, ţe v případě pořízení automobilu pro jednotku SDH bude vyuţíván i pro
potřeby celého sboru a bude majetkem obce.

Zastupitel Vojáček kritizoval nevhodné umístění poštovních schránek na
domech.
Dále zazněla v diskuzi kritika na sečení trávy na obecních pozemcích a
nedostatečnou údrţbu okolí kostela. Nato starosta odpověděl, ţe obecní
zaměstnanci provádějí kromě sečení další úklidové a údrţbové práce na majetku
obce a jsou plně
vytíţeni. Dle dohovoru s farností obec zajišťuje na pozemku farnosti u kostela
sečení
trávy a úklid vlastních pozemků v okolí kostela si zajišťují farníci.
K bodu č. 18
Na závěr schůze starosta poděkoval občanům za účast a ukončil jednání 22.
zasedání Zastupitelstva obce Ţeranovice.

Zapsal: místostarosta obce František Gořalík
V Ţeranovicích, 7.6.2018

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

František Gořalík, místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
František Čelůstka

…………………………………………………….

Josef Vojáček

…………………………………………………….

