Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 769 01 Holešov

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného
dne 8.1.2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: 7 členů ZO
JUDr. Stanislav Němec, František Gořalík, RNDr. Ladislav Zavadil,
Jana Janečková, Ing. Antonín Vyňuchal, Ing. Stanislav Diatka
a Josef Vojáček.
Omluveni: František Čelůstka a Zdeňka Fuksová.
Přítomno 26 občanů dle prezenční listiny.

.
K bodu č. 1
Starosta obce zahájil 9. zasedání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Program jednání :
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Seznámení se zápisem z 8. zasedání ZO
4. Projednání smlouvy na zpracování Územního plánu obce Žeranovice
5. Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2018
6. Plán rozvoje obce Žeranovice na období let 2016 - 2020
7. Směna pozemků pro stavbu poldru

8. Úprava odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
9. Diskuze
10. Závěr
O tomto návrhu programu zastupitelé hlasovali takto:
Výsledek hlasování: pro
proti

7
0

zdrželo se 0
Usnesení č. 9/1 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje program 9. zasedání.

K bodu č. 2
Zastupitelé hlasovali o návrhu zvolit ověřovateli zápisu zastupitele ing. Vyňuchala,
zastupitelku Janu Janečkovou a zapisovatelem místostarostu Františka Gořalíka.
Výsledek hlasování: pro
proti

7
0

zdrželo se 0
Usnesení č. 9/2 bylo přijato ve znění:
ZO zvolilo ověřovateli zápisu zastupitele ing. Antonína Vyňuchala, zastupitelku
Janu Janečkovou a zapisovatelem místostarostu Františka Gořalíka.

K bodu č. 3
Místostarosta obce seznámil občany se zápisem a usneseními
Z 8. zasedání ZO, které se konalo 26.11.2015
-k tomuto bodu se nepřijímá žádné usnesení.

K bodu č. 4
Zastupitel ing. Vyňuchal podrobně popsal průběh a hodnocení výběrového řízení na
zhotovitele Územního plánu Žeranovic. Ze tří oslovených firem se tohoto řízení
se zúčastnily dvě firmy s tím, že výběrová komise vybrala nabídku ing.arch. Dujky a
na 2. místě byla firma Urbanistické středisko Brno.
Zastupitelé pak hlasovali o návrhu smlouvy na zpracování územního plánu.
Výsledek hlasování: pro
proti

7
0

zdrželo se 0
Usnesení č. 9/3 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
Smlouvu o dílo č. 01/2016 na zpracování Územního plánu Žeranovice ,
uzavřenou se zhotovitelem Ing. arch. Vladimírem Dujkou.

K bodu č. 5
Projednání těchto bodů uvedl zastupitel RNDr. Zavadil. Rozpočtový výhled
schválený na 2. zasedání ZO je nutné aktualizovat vzhledem k tomu, že se některé

plánované akce přesouvají z r. 2015 na r. 2016.
Navíc časový horizont realizace výhledu včetně nově plánovaných investic se
prodlužuje do roku 2018.
Výsledek hlasování: pro
proti

7
0

zdrželo se 0
Usnesení č. 9/4 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Rozpočtový výhled obce Žeranovice na období let 2016 – 2018.

K bodu č. 6
Zastupitel RNDr. Zavadil seznámil přítomné s Programem rozvoje obce Žeranovice
a prioritami v jednotlivých oblastech do roku 2020 dále s obsahem hlavních
investičních a neinvestičních akcí, které mají být v daném období realizovány. Jejich
plán vychází z finančních možností obce a rozpočtového výhledu.
Výsledek hlasování k bodu č.6: pro
proti

7
0

zdrželo se 0
Usnesení č. 9/5 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Program rozvoje obce Žeranovice na období let 2016 – 2020.

K bodu č.7
Starosta obce JUDr. Němec vysvětlil důvody, které vedly zastupitelstvo k záměru

vybudovat na,, Skalce“ protipovodňový poldr a v souvislosti s tím potřebu provést
navrhovanou směnu pozemků. Následně dal o tomto návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování: pro
proti

7
0

zdrželo se 0
Usnesení č. 9/6 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje směnu obecního pozemku parc.č. 974 o výměře 4 303m2 za
pozemky par.č. 570/1 a 570/2 o celkové výměře 4 200m2, dále část obecního
pozemku který bude vyčleněn z parc. č. 575/1 o výměře 5 639 m2 za pozemek
parc.č. 569 o výměře 5 639m2.

K bodu č. 8
Starosta uvedl, že úprava odměn neuvolněným členům zastupitelstva vychází
z novely nařízení č. 37/2003 Sb. vlády ČR a navrhl, aby ji zastupitelé schválili.
Výsledek hlasování: pro
proti

7
0

zdrželo se 0
Usnesení č. 9/7 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstva obce s účinností od 1 .2. 2016 v maximální výši dle přílohy č.1
nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění.
K bodu č. 9

Průběh diskuze:
Slečna Petra Žůrková a manželé Žižlavští upozornili na opakované obtěžování
v pozdních nočních hodinách ke kterému dochází zvoněním na domovní zvonky a
to v průběhu několika minulých nocí. Tuto skutečnost potvrdil i zastupitel pan
Vojáček.
Starosta v této souvislosti požádal občany, pokud poznají dotyčné osoby, aby je
nahlásili na obecní úřad, protože tato činnost hraničí s narušováním domovní
svobody.
Zastupitel Vojáček upozornil na problémy s tříděním komunálního odpadu do
kontejnerů a nepořádek v okolí fary po oslavách v době vánočních svátků.
Starosta informoval přítomné občany o záměru zastupitelstva vybudovat sběrný
dvůr a zvýšit úrovně třídění plastů z domovního odpadu ,,pytlíkovou metodou“.
Tento způsob třídění a sběru bude zkušebně zaveden v nadcházejícím období ,
předpoklad zahájení je od měsíce března. Pan Řihák se dotazoval na průběh výměny
vodoměru na obecním vodovodu. Odpověděl starosta, že do současné doby je
vyměněno 65 vodoměrů a zbývajících 35 se bude obměňovat v průběhu měsíce
ledna, pokud to počasí umožní. Pani Vyňuchalová se dotazovala kolik zbylo z dotace
pořízených kompostérů na biologický odpad. Odpověděl zastupitel Vojáček, že ve
skladu je pouze několik kusů, které budou vydány občanům rozestavěných rodinných
domů po jejich dokončení.
Dále v diskuzi vystoupila pani Smýkalová která poděkovala Z O za dosavadní práci
pro obec a popřála všem občanům vše nejlepší v roce 2016

K bodu č. 10
Na závěr jednání popřál i starosta občanům vše nejlepší v novém roce 2016,
poděkoval občanům za účast a ukončil 9. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice.

Zapsal: František Gořalík

V Žeranovicích, 11.1.2016

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

Ověřovatelé zápisu:

…….……………………………….

………………………………………..

………………………………………..
František Gořalík, místostarosta obce

