Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 769 01 Holešov
Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 24.3.2016 od 19.00
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni:

9 členů ZO
JUDr. Stanislav Němec, František Gořalík, RNDr. Ladislav Zavadil, Jana
Janečková, Zdeňka Fuksová, Ing. Antonín Vyňuchal, Ing. Stanislav Diatka, František
Čelůstka a Josef Vojáček
a 13 občanů dle prezenční listiny.
K bodu č. 1
Starosta obce zahájil 10. zasedání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo
je usnášeníschopné. Poté navrhl doplnění plánovaného programu jednání, který byl včas a
řádně vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách obce.
Navrhl rozšířit program o bod č. 9 Smlouva o zřízení věcného břemene pro E.ON – N.N.
Zapletal, dále o bod č. 10 Smlouva o zřízení služebnosti pro Ředitelství silnic a dálnic a o
bod č. 11 Doplněk k usnesení OZ č. 9/6 z minulého zasedání o směně pozemků. O nově
navrženém programu dal starosta hlasovat.
Výsledek hlasování : pro
9
proti
0
zdrželo se 0
Usnesení č. 10/1 bylo přijato ve znění:
ZO schválilo program svého 10. zasedání včetně navržených změn.
Program zasedání byl schválen v této podobě:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Seznámení se zápisem z 9. zasedání ZO
4. Rozpočet obce Žeranovice na rok 2016
5. Obecní vyhláška č. 1/2016 k zabezpečení veřejného pořádku
6. Návrh veřejnoprávní smlouvy s Městem Holešov k provádění
výkonu státní správy ve věcech pozemních komunikací
7. Projednání prodeje obecního pozemku parc.č. 122/5
8. Smlouva o zřízení věcného břemene pro E.ON – sloup u čp. 25
9. Smlouva o zřízení věcného břemene pro E.ON – N.N. Zapletal
10. Smlouva o zřízení služebnosti pro Ředitelství silnic a dálnic
11. Doplněk k usnesení č. 9/6 z minulého zasedání ZO o směně pozemků
12. Diskuze
13. Závěr
K bodu č. 2
Za ověřovatele zápisu byli navrženi zastupitelé paní Zdeňka Fuksová a pan Josef Vojáček a
na zapisovatele místostarosta pan František Gořalík.
Výsledek hlasování:

pro
9
proti
0
zdrželo se 0

Usnesení č. 10/2 bylo přijato ve znění:
ZO zvolilo ověřovateli zápisu paní Zdeňku Fuksovou a pana Josefa Vojáčka a
zapisovatelem pana Františka Gořalíka.
K bodu č. 3
Místostarosta obce pan Gořalík seznámil občany se zápisem a usneseními z
9. zasedání OZ, které se konalo 8.1.2016.
- k tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení
K bodu č. 4
Starosta obce podrobně vysvětlil přítomným návrh rozpočtu obce na rok 2016 dle
jednotlivých položek a řídil hlasování k tomuto bodu.
Výsledek hlasování:

pro
9
proti
0
zdrželo se 0

Usnesení č. 10/3 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Rozpočet obce Žeranovice na rok 2016 s předpokládanými příjmy ve
výši 10 831 000,- Kč, s předpokládanými výdaji ve výši 8 961 000,- Kč.
Rozpočet byl schválen jako přebytkový ve výši 1 870 000,- Kč.
K bodu č. 5
Před projednáním tohoto bodu zastupitel pan Zavadil uvedl důvody pro vydání vyhlášky k
zabezpečení veřejného pořádku a popsal průběh její přípravy, vyřizování a předběžného
schvalování odborem dozoru Ministerstva vnitra ČR
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrželo se 0
Usnesení č. 10/4 bylo přijato ve znění:
ZO vydává na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst.2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
Obecně závaznou vyhlášku obce Žeranovice č. 1/2016 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, o nočním klidu a regulaci hlučných činností.
K bodu č. 6
Starosta navrhl zastupitelům ke schválení smlouvu s Městem Holešov
o výkonu státní správy ve věcech pozemních komunikací. Obsahem smlouvy je povolovací
řízení v působnosti speciálního stavebního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrželo se 0
Usnesení č. 10/5 bylo přijato ve znění:

ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Žeranovice a Městem Holešov k
provádění výkonu státní správy ve věcech pozemních komunikací.
K bodu č. 7
Starosta obce v krátkosti seznámil občany s důvody prodeje obecního pozemku parc.č.
122/5 a dal o usnesení k tomuto bodu hlasovat.
Výsledek hlasování:

pro
8
proti
0
zdržel se 1 – Ing. Diatka.

Usnesení č. 10/6 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 122/5 v k.ú. Žeranovice o výměře
195 m2 manželům Janě a Robertovi Valentíkovým, bytem Žeranovice čp. 268 za cenu
500,- Kč za m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
K bodům č. 8 – č. 10
Zastupitelé v souladu s navrženým programem jednání postupně hlasovali o schválení dvou
smluv o zřízení věcného břemene a smlouvě o zřízení služebnosti.
K bodu č. 8
Výsledek hlasování:

pro
9
proti
0
zdrželo se 0

Usnesení č. 10/7 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na nadzemní vedení NN, betonový
sloup (u čp. 25 - Němcová) č. OT-1040010275/001 mezi Obcí Žeranovice a firmou E.ON
Distribuce, a.s.
k bodu č. 9
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrželo se 0
Usnesení č. 10/8 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na kabelovou přípojku NN (Zapletal)
č. OT-014330033469/001 mezi Obcí Žeranovice a firmou E.ON Distribuce, a.s.
k bodu č. 10
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrželo se 0
Usnesení č. 10/9 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě
a opravách podzemního komunikačního vedení k pozemkům v rozsahu vymezeném v

geometrickém plánu č. 1245-031/2015 mezi Obcí Žeranovice,
Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
K bodu č. 11
Starosta odůvodnil potřebu doplnění usnesení č. 9/6 z minulého 9. zasedání ZO o schválení
směny obecních pozemků. V tom usnesení bylo uvedeno, že bude vyčleněna část z
obecního pozemku parcelního čísla 575/1, která bude mít výměru 5 639 m2. K tomuto
vyčlenění došlo a tento nový pozemek v k.ú. Žeranovice dostal přiděleno parcelní číslo
575/3. Dále se doplní usnesení v tom smyslu, že veškeré náklady spojené se směnou
pozemků bude hradit Obec Žeranovice.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrželo se 0
Usnesení č. 10/10 bylo přijato ve znění:
ZO bere na vědomí, že nově vyčleněnému pozemku z původního obecního pozemku
parc.č. 575/1 bylo přiděleno parc. č. 575/3, vše v k.ú. Žeranovice a schvaluje, že
veškeré náklady spojené se směnou pozemků pro výstavbu poldru hradí Obec
Žeranovice.
K bodu č. 12
Diskuze:
Na úvod starosta obce oznámil občanům, že obec požádala o komplexní pozemkové
úpravy. Vysvětlil důvody a výhody tohoto procesu. Zahájení se předpokládá v roce 2017.
Další informace se týkala poldru Skalka. Odbor životního prostředí si vyžádal ekologický
rozbor ke stavbě, čímž pozastavil dokončení projektové dokumentace.
Také seznámil přítomné o průběhu budování parku na Bařině a připravované opravě
cesty Žeranovice - Racková v měsíci květnu tohoto roku.
Paní Andrýsková požádala přítomné, zda někdo z přítomných nezná majitele
zatoulaného psa, kterého prezentovala na fotografii.
Zastupitel Vojáček upozornil opět na psí exkrementy na chodnících a na veřejné zeleni.
Dále poukázal na anonym upozorňující na údajně nepovolené kácení stromů u zámku.
Zastupitel Čelůstka potvrdil znečištění psími exkrementy jak v obci, tak také ve sportovním
areálu.
Starosta obce vysvětlil důvody kácení stromů u zámku tím, že na všechny vytipované
stromy na obecních pozemcích v katastru obce byl zpracován audit, který jasně určil, jak s
poškozenými stromy naložit.
Stromy u zámku byly označeny k vykácení a OZ po zvážení jejich historické hodnoty
změnilo záměr a stromy byly pouze ořezány i když se bude jednat pouze o prozatimní
opatření.
K bodu 13
V závěru schůze starosta poděkoval občanům za účast a ukončil jednání 10. zasedání
Zastupitelstva obce Žeranovice a popřál občanům příjemné prožití velikonočních svátků..
Zapsal: František Gořalík

V Žeranovicích, 24.3.2016

.........................................
JuDr. Stanislav Němec, starosta obce

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

Ověřovatelé zápisu:
Zdeňka Fuksová ……………………………………….
Josef Vojáček

……………………………………….

