Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 5.10.2017 od
19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni – zastupitelé: 8 členů ZO
JUDr. Stanislav Němec, František Gořalík, RNDr. Ladislav Zavadil,
Zdeňka Fuksová, Ing. Antonín Vyňuchal, Ing. Stanislav Diatka a
Josef Vojáček
Omluveni: František Čelůstka, Janečková Jana
Přítomni – občané: 12 občanů dle prezenční listiny.
K bodu č. 1
Starosta obce zahájil 18. zasedání ZO a konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Navrhl doplnění původního programu schůze o bod č. 6 – Smlouva o poskytnutí
finančního daru Základní škole a mateřské škole Žeranovice, o bod č. 7 - Projednání
cenové nabídky na instalaci sněhových zachytávačů na střechu nové budovy školy a
o bod č.8 – Rozpočtové opatření č. 9/2017. Další body programu se o jedno místo v
pořadí posouvají.
Poté dal hlasovat o upraveném programu 18. zasedání ZO.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
Usnesení č. 18/1 bylo přijato ve znění:
ZO schválilo upravený program svého 18. zasedání.
Program zasedání byl schválen v tomto znění:
1. Zahájení jednání a schválení programu 18. zasedání ZO
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Seznámení se zápisem ze 17. zasedání ZO
4. Schválení výsledků výběrového řízení na dodavatele pro vybudování nové trasy
obecního vodovodu
5. Projednání smlouvy na provedení technického dozoru při realizaci stavby
vodovodu
6. Smlouva o poskytnutí finančního daru Základní škole a mateřské škole Žeranovice

7. Projednání cenové nabídky na instalaci sněhových zachytávačů
na střechu nové budovy školy.
8. Rozpočtové opatření č. 9/2017
9. Diskuze
10. Závěr jednání
K bodu č. 2
Zastupitelé hlasovali o návrhu zvolit ověřovateli zápisu zastupitelku Zdeňku
Fuksovou a zastupitele Josefa Vojáčka a zapisovatelem místostarostu Františka
Gořalíka.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdržel se

7
0
0

Usnesení č. 18/2 bylo přijato ve znění:
ZO zvolilo ověřovateli zápisu zastupitelku Zdeňku Fuksovou a zastupitele
Josefa Vojáčka a zapisovatelem místostarostu Františka Gořalíka.
K bodu č. 3
Po tomto hlasování místostarosta obce František Gořalík seznámil přítomné se
zápisem ze 17. zasedání ZO, které se konalo 31.8.2017.
K seznámení se zápisem se nepřijímá žádné usnesení – jde pouze o informaci.
K bodu č. 4
Starosta obce uvedl, že Ministerstvo životního prostředí vydalo rozhodnutí o
přidělení finančních prostředků ze SFŽP ve výši 2,8 mil. Kč na stavbu vodovodního
přivaděče k posílení zdroje pitné vody. V rámci přípravy této akce proběhlo dne
27.09.2017 výběrové řízení na dodavatele, v němž zvítězila firma SMO a. s.
Otrokovice s rozpočtem 2.437 431,Kč bez DPH. Průběh výběrové řízení zajišťovala
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy. Navrhl zastupitelům, aby výsledek
výběrového řízení schválili.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdržel se

7
0
0

Usnesení č. 18/3 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na akci Vodovod Žeranovice –
napojení náhradního zdroje za cenu 2.437 431, Kč bez DPH a pověřuje starostu
obce uzavřením smlouvy se zhotovitelem, firmou SMO a.s. Otrokovice.
K bodu č. 5
V souvislosti se schválením předchozího usnesení byl projednán výsledek
nabídkového řízení a návrh smlouvy na provedení technického dozoru při stavbě
vodovodu.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
Usnesení č. 18/4 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje smlouvu na výkon činnosti občasného technického dozoru
investora při stavbě ,,Vodovod Žeranovice – napojení náhradního zdroje“ s ing.
Jaroslavem Valkovičem za hodinovou sazbu 450 Kč včetně DPH.
K bodu č. 6
V této části schůze předseda finančního výboru zastupitel Ladislav Zavadil uvedl, že
zákon o obcích pro přijetí tzv. sponzorského daru příspěvkové organizaci stanoví jako
povinnost, souhlas zřizovatele. Z tohoto důvodu zastupitelstvo musí příslušnou
smlouvu projednat.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdržel se

7
0
0

Usnesení č. 18/5 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestičního finančního daru Základní
škole a mateřské škole Žeranovice v celkové výši 15 000,- Kč Honebním
společenstvem Žeranovice, zastoupeným jeho starostou panem Svatoplukem
Andrýskem s tím, že 5 000,- Kč je určeno pro děti mateřské školy a 10 000,- Kč
pro žáky základní školy.
K bodu č. 7
Starosta zdůvodnil potřebu instalace 870 ks sněhových zachytávačů na střechu nové
budovy školy, dle cenové nabídky firmy Otoupal.
Výsledek hlasování: pro
proti

7
0

zdržel se

0

Usnesení č. 18/6 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje cenovou nabídku firmy Otoupal na instalaci sněhových
zachytávačů ve výši 65 200 Kč včetně DPH.
K bodu č. 8
V souvislosti s přijatým usnesením č. 18/6, je potřeba upravit rozpočet navýšením
výdajů na opravy u školských zařízení o částku 70.000 Kč, výdaje budou pokryty
financováním z vlastních zdrojů.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdržel se

7
0
0

Usnesení č. 18/7 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.9/2017, navýšení rozpočtu o 70.000 Kč,
s využitím vlastních zdrojů.
K bodu č. 9
Diskuze
V diskuzi pan Klimek upozornil na nekvalitní reprodukci při vysílání obecního
rozhlasu v prostoru pod zámkem, kde dochází ke zkreslení. Starosta odpověděl, že
systém hlasitosti jednotlivých reproduktorů rozhlasu je nastaven a nelze jej změnit.
Zastupitel Vojáček informoval občany o využití hasičské cisterny zásahové jednotky
k vyčištění neprůchodné kanalizace.
Pan Ponížil kritizoval umístění vodorovného dopravního značení na místních
komunikacích v obci, které zpřehledněním křižovatky u obchodu dle jeho názoru
zvyšuje riziko dopravních nehod a považuje toto řešení za nesystémové.
Starosta odpověděl, že umístění ,,žlutých čar“ bylo konzultováno a odsouhlaseno
dopravním inženýrem a PČR. Dále informoval občany o výrazném nárůstu počtu
vozidel projíždějících denně obcí, v současné době je to průměrně 1 000 vozidel.
Občan Odstrčil se dotazoval na zahájení prací a termín dokončení napojení
náhradního zdroje obecního vodovodu. Bylo odpovězeno, že zahájení prací na této
akci bude v měsíci říjnu a dokončení se předpokládá v měsíci květnu 2018.

K bodu č. 10
Na závěr jednání starosta poděkoval občanům za účast a ukončil jednání 18. zasedání

Zastupitelstva obce Žeranovice.

Zapsal: místostarosta obce František Gořalík
V Žeranovicích, 5.10.2017

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

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

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

………………………………………………….

