Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 20.12.2018
od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení č. 2/1/2018
ZO Žeranovice schvaluje program svého 2. zasedání.
1. Zahájení jednání a schválení programu 2. zasedání ZO
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Seznámení s usneseními z ustavujícího zasedání ZO
4. Pověření dočasně zastupovat školu
5. Plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav
6. Pachtovní smlouva
7. Prodej obecních pozemků
8. Projednání nakládání s obecním pozemkem
9. Střednědobý výhled rozpočtu obce
10. Rozpočtové opatření
11. Rozpočtové provizorium
12. Plán inventur
13. Smluvní zajištění správcovství vodovodu
14. Diskuze
15. Závěr jednání
Usnesení č. 2/2/2018
ZO Žeranovice volí ověřovateli zápisu zastupitelku Petru Miklíkovou a
zastupitele JUDr. Stanislava Němce a zapisovatelem místostarostu RNDr.
Ladislava Zavadila.
Usnesení č. 2/3/2018
ZO Žeranovice pověřuje Mgr. Petru Smolovou dočasně zastupovat Základní
školu a mateřskou školu Žeranovice do doby, než bude řádně jmenován nový
statutární orgán.
Usnesení č. 2/4/2018
ZO Žeranovice schvaluje Plán společných zařízení komplexních pozemkových
úprav Žeranovice.
Usnesení č. 2/5/2018
ZO Žeranovice schvaluje Smlouvu o pachtu mezi Obcí Žeranovice a Petrem
Andrýskem, Žeranovice 203, nar. v r. 1977, na pozemky parc.č. 515 a 516 a části
pozemků parc.č. 533/1, 533/7, 533/15, 533/23, 533/24 a 533/25, vše v k.ú.
Žeranovice. Pachtovní smlouva bude uzavřena od 1.1.2019 na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 1 měsíc. Pachtovné činí 5 000,- Kč/ha zahospodářský rok. Tedy
celkem 1800,- Kč za hospodářský rok.

Usnesení č. 2/6/2018
ZO Žeranovice schvaluje smlouvu mezi Obcí Žeranovice a Daliborem
Kadlubou, Žeranovice 211 o prodeji pozemku parc. č. 457/1 – zahrada o výměře
113 m2 v k.ú. Žeranovice za celkovou cenu 45 200,- Kč. Veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti hradí kupující.
Usnesení č. 2/7/2018
ZO Žeranovice schvaluje smlouvu mezi Obcí Žeranovice a Mysliveckým
sdružením Žeranovice, se sídlem Žeranovice 201, IČ 47933925, o prodeji části
pozemku parc. č. 592 – ostatní plocha o výměře 1 m2 v k.ú. Žeranovice za cenu
200,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.
Usnesení č. 2/8/2018
ZO Žeranovice schvaluje na základě ustanovení § 2 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Střednědobý výhled rozpočtu
obce Žeranovice na roky 2019 – 2021.
Usnesení č. 2/9/2018
ZO Žeranovice schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 13/2018, kterým se
navyšují rozpočtové příjmy o 3 627 100,- Kč a snižují rozpočtové výdaje
o 1 330 900,- Kč.
V rámci tohoto rozpočtového opatření schvaluje také mimořádný příspěvek
Základní škole a mateřské škole Žeranovice ve výši 70 000,- Kč.
Zároveň mimořádně schvaluje starostovi obce v případě potřeby v souvislosti s
přijatými dotacemi kompetenci provést závěrečné rozpočtové opatření k
rozpočtu roku 2018 nad limit 100 000,- Kč, stanovený usnesením ZO č. 8/10 z
26.11.2015.
Usnsení č. 2/10/2018
ZO Žeranovice schvaluje v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
hospodaření obce Žeranovice v rozpočtovém provizoriu na období od 1.1.2019
do data schválení rozpočtu obce na rok 2019. V každém měsíci rozpočtového
provizoria nepřesáhnou výdaje jednu dvanáctinu skutečných celkových výdajů
obce v roce 2018.
Usnesení č. 2/11/2018
ZO Žeranovice schvaluje Plán inventur za rok 2018 a složení tří dílčích
inventarizačních komisí k provedení fyzické inventury a složení inventarizační
komise k provedení dokladové inventury.
Komise č. 1 pro obecní úřad a Sál U Sedlářů bude pracovat ve složení předseda
František Čelůstka a člen Miroslav Odstrčilík, komise č. 2 pro základní a
mateřskou školu ve složení předsedkyně Jana Janečková a členka Petra
Miklíková, komise č. 3 pro hasičskou zbrojnici a obecní domek ve složení
předseda JUDr. Stanislav Němec a člen Josef Vojáček a komise č. 4 pro finanční
majetek, pohledávky a závazky ve složení předsedkyně Jana Janečková a člen
Miroslav Odstrčilík.

Usnesení č. 2/12/2018
ZO Žeranovice na základě ustanovení § 84, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu mezi Obcí
Žeranovice a členem zastupitelstva JUDr. Stanislavem Němcem na činnost
správce obecního vodovodu s účinností od 2.1.2019 na dobu neurčitou.

