Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 769 01 Holešov
Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 2.6.2016
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 11. zasedání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo
je usnášeníschopné. Poté navrhl doplnění programu jednání o bod č. 10 Rozpočtová
změna č. 4/2016 s tím, že pořadí dalších bodů se posouvá. O takto upraveném
programu dal hlasovat.
Výsledek hlasování: pro
proti

9
0

zdrželo se 0
Usnesení č. 11/1 bylo přijato ve znění:
ZO schválilo doplněný program svého 11. zasedání dle předloženého návrhu.
Program zasedání byl schválen v této podobě:
1. Zahájení jednání a schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3. Seznámení se zápisem z 10. zasedání ZO
4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
5. Závěrečný účet obce za rok 2015
6. Schválení účetní závěrky obce a Základní školy a mateřské školy Žeranovice
7. Dotace místním spolkům a farnosti
8. Nákup pozemků v lokalitě Bednárna
9. Nákup studny u Bednárny
10. Rozpočtové opatření č. 4/2016
11. Diskuze
12. Závěr jednání

K bodu č. 2
Za ověřovatele zápisu byli navrženi zastupitelé Jana Janečková a Ladislav Zavadil
a na zapisovatele místostarosta František Gořalík.
Výsledek hlasování: pro
proti

9
0

zdrželo se 0
Usnesení č. 11/2 bylo přijato ve znění:
ZO zvolilo ověřovateli zápisu zastupitele Janu Janečkovou a Ladislava Zavadila
a zapisovatelem místostarostu Františka Gořalíka.

K bodu č. 3
Místostarosta obce František Gořalík seznámil občany se zápisem z 10. zasedání ZO,

které se konalo 24.3.2016.
- k tomto bodu nebylo přijato žádné usnesení

K bodu č. 4
Předsedkyně kontrolního výboru zastupitelka Jana Janečková přednesla zprávu o
plnění usnesení zastupitelstva obce ze 7.,8.,9. a 10. zasedání. K této zprávě nebyly
vzneseny připomínky.
Výsledek hlasování: pro
proti

9
0

zdrželo se 0
Usnesení č. 11/3 bylo přijato ve znění:
ZO schválilo Zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva obce
přijatých na 7., 8., 9. a 10. zasedání.
K bodu č. 5
Předseda finančního výboru zastupitel Ladislav Zavadil seznámil přítomné se
základními údaji uvedenými v Závěrečném účtu obce za rok 2015. Drobné
nedostatky zjištěné kontrolou hospodaření byly již odstraněny. Lhůta pro odstranění
nedostatků se nestanovuje.
Výsledek hlasování: pro
proti

9
0

zdrželo se 0

Usnesení č. 11/4 bylo přijato ve znění:
ZO schválilo Závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad.

K bodu č. 6
Dalším bodem jednání bylo projednání účetní závěrky a výsledku hospodaření obce a
Základní školy a mateřské školy Žeranovice. Bylo navrženo rozdělení kladného
hospodářského výsledku školy ve výši 15 801,69 Kč takto: 15 000,- Kč do fondu
odměn a 801,69 Kč do rezervní fondu. Zastupitelé postupně o návrhu usnesení
hlasovali.
Výsledek hlasování o hospodaření obce: pro
proti

9
0

zdrželo se 0
Usnesení č. 11/5 bylo přijato ve znění:
ZO schválilo výsledek hospodaření obce za rok 2015 a účetní závěrku sestavenou
k 31.12.2015.
Výsledek hlasování o hospodaření školy: pro
proti

9
0

zdrželo se 0
Usnesení č. 11/6 bylo přijato ve znění:
ZO schválilo výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Žeranovice
za rok 2015 a účetní závěrku sestavenou k 31.12.2015 a rozhodlo o rozdělení
kladného hospodářského výsledku ve výši 15 801,69 Kč do fondu odměn v částce
15 000,- Kč a do rezervního fondu 801,69 Kč.

K bodu č. 7
Zastupitelka Zdeňka Fuksová přednesla návrh na rozdělení 3 % příjmů schválených v
rozpočtu na rok 2016 na poskytnutí dotací a darů neziskovým organizacím a
fyzickým osobám. Jedná se o částku ve výši 300 000,- Kč , která se rozdělí takto:
240 000,- Kč na dotace a 60 000,- Kč na dary. Zároveň uvedla konkrétní návrhy na
výši poskytnutí dotace spolkům a farnosti, o kterých se postupně hlasovalo.
Výsledek hlasování o žádosti farnosti : pro

7

proti

0

zdrželi se 2 – z. Vojáček a z. Janečková
Usnesení č. 11/7 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Žeranovice na rok
2016 ve výši 40 000,- Kč.

Výsledek hlasování o žádosti Spolku rybářů: pro
proti

8
0

zdržela se 1 – z. Janečková

Usnesení č. 11/8 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje poskytnutí dotace Spolku rybářů Žeranovice na rok 2016 ve výši
40 000,- Kč.

Výsledek hlasování o žádosti Mysliveckého sdružení: pro
proti

8
0

zdržela se 1 – z. Janečková
Usnesení č. 11/9 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje poskytnutí dotace Mysliveckému sdružení Žeranovice na rok 2016
ve výši 50 000,- Kč.

Výsledek hlasování o žádosti Spolku žen: pro

7
1 – z. Vyňuchal

proti

zdržela se 1 – z. Janečková
Usnesení č. 11/10 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje poskytnutí dotace Spolku žen Žeranovice na rok 2016 ve výši
20 000,- Kč.

Výsledek hlasování o žádosti Sportovního klubu: pro
proti

8
0

zdržela se 1 – z. Janečková
Usnesení č. 11/11 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Žeranovice na rok 2016
ve výši 40 000,- Kč.

Výsledek hlasování o žádosti Sboru dobrovolných hasičů: pro
proti

8
0

zdržela se 1 – z.
Janečková

Usnesení č. 11/12 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Žeranovice
na rok 2016 ve výši 50 000,- Kč.

K bodu č. 8
Starosta obce odůvodnil zakoupení pozemků u Bednárny a dal o tomto majetkovém
převodu hlasovat.
Výsledek hlasování: pro
proti

9
0

zdrželo se 0
Usnesení č. 11/13 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje nákup pozemků parc.č. 402/94 o výměře 5458 m2 a
parc.č. 402/108 o výměře 189 m2, v k.ú. Žeranovice za celkovou cenu
95 999,- Kč. Obec uhradí náklady s nákupem spojené.

K bodu č. 9
Starosta zdůvodnil potřebu odkoupení studny u Bednárny do majetku obce pro
potřebu posílení zdroje obecního vodovodu za cenu ve výši
500 000,- Kč.

Výsledek hlasování: pro
proti

9
0

zdrželo se 0
Usnesení č. 11/14 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje zakoupení stavby bez čísla popisného a studny, zapsané na listu
vlastnictví č. 670, umístěné na pozemku parc.č. st. 275 v k.ú. Žeranovice, které
nejsou součástí tohoto pozemku, za cenu 500 000,- Kč.
K bodu č. 10
Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/2016 a dal o něm
hlasovat.
Výsledek hlasování: pro
proti

9
0

zdrželo se 0
Usnesení č. 11/15 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 na straně příjmů ve výši 58 000,- Kč
a na straně výdajů ve výši 827 300,- Kč a financování použitím vlastních
prostředků ve výši 769 300,- Kč.
K bodu č. 11
Jako v první diskusi vystoupila zastupitelka Janečková a uvedla důvod, proč se
zdržela hlasování v usneseních o dotacích. Zdůvodnila své rozhodnutí nedostatkem
informací v žádostech spolků o udělení dotace, bez kterých se nemohla odpovědně
rozhodnout. Starosta obce podal vysvětlení o vyčlenění zásahové jednotky v rámci
spolku dobrovolných hasičů. Zároveň uvedl, že dotace nebyly poskytnuty spolkům ve
výši, kterou původně požadovaly, ale byly poníženy.

Pan Zbyněk Řihák se dotázal, zda je vypracován rozpočet na připojení studny u
Bednárny do obecního vodovodu. Starosta odpověděl, že přesná kalkulace rozpočtu
zatím není zpracována, v předběžné rozvaze zpracované firmou Voding se počítá s
cca. 2,5 miliony Kč.
Zastupitel pan Josef Vojáček upozornil na sypání trávy do potoka, nepořádek u
sběrných nádob na tříděný odpad a nevhodné parkování na místních komunikacích.
Navrhl zpoplatnění tohoto parkování. Starosta k tomu uvedl, že se zatím o
zpoplatnění parkování na obecních komunikacích neuvažuje.
Pan Věroslav Krajča se dotázal na výsledek kamerových zkoušek kanalizace a pan
František Žůrek upozornil na zápach z kanalizace.
Starosta v souvislostí s tím uvedl, že základní problém tkví v chybném a nekvalitním
napojení odpadové kanalizace na směsnou kanalizaci a že kamerovými zkouškami
byly zjištěny nedostatky zejména u kanalizačních šachet na ulici do Mlýna. Stále
přetrvávají také problémy s přečerpávací stanicí ve Mlýně, které chce obec řešit
vybudováním nové odkalovací jímky. Poté vysvětlil prudký nárůst spotřeby pitné
vody při napouštění domácích bazénů a problémy s tím související.
Pan František Žůrek se ve druhém dotaze ptal, zda probíhají jednání o převodu státní
cesty v Prosochově do majetku obce. Starosta mu odpověděl, že se to bude řešit v
průběhu projednávání pozemkových úprav, které by měly být zahájeny v roce 2017.
Pan Antonín Vyňuchal st. vystoupil v diskusi s negativní, obecnou připomínkou k
činnosti zastupitelstva obce.
Na závěr zastupitel Ing. Antonín Vyňuchal ml. seznámil přítomné s postupem tvorby
nového územního plánu a vysvětlil občanům řešení některých konkrétních záměrů,
které v něm budou obsaženy. Další diskuze se dotýkala jednotlivých pozemků a
argumentací jejich vlastníků k nezařazení do ploch určených k bydlení.

K bodu č. 12
V závěru schůze starosta poděkoval občanům za aktivní účast a ukončil jednání
11. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice.

Zapsal: místostarosta Fratišek Gořalík

……………………….

V Žeranovicích, 2.6.2016

........................……………………….

………………………………………..

JUDr. Stanislav Němec, starosta obce

František Gořalík, místostarosta obce

S obsahem zápisu souhlasí ověřovatelé zápisu:

Jana Janečková ………………………………………………..

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

