Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne
5.11.2018 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni – zastupitelé: 9 členů ZO
JUDr. Stanislav Němec, František Gořalík, RNDr. Ladislav Zavadil,
Petra Miklíková, Miroslav Odstrčilík, Ing. Antonín Vyňuchal, Josef
Vojáček, Jana Janečková a František Čelůstka
Přítomni – občané: 33 občanů dle prezenční listiny.
K bodu č. 1
Dosavadní starosta obce JUDr. Němec, jako předsedající, zahájil ustavující zasedání
ZO a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91, odst.1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v platném znění konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání
návrhu soudu na neplatnost voleb.
Předsedající schůze v souladu s § 69, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v
platném znění přečetl text slibu a jmenovitě vyzval zastupitele, aby jej složili
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Žádný člen
zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
K bodu č. 2
V dalším bodu jednání předsedající seznámil přítomné s návrhem programu
ustavujícího zasedání a dal o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdrželi se

9
0
0

Usnesení č. 1/1/2018 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje program svého ustavujícího zasedání.
Program ustavujícího zasedání ZO Žeranovice byl schválen v tomto znění:
1. Zahájení jednání a složení slibu členů zastupitelstva
2. Projednání programu ustavujícího zasedání ZO
3. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4. Rozhodnutí zastupitelstva o počtu uvolněných funkcí
5. Volba starosty a místostarostů
6. Stanovení odměn neuvolněným členům ZO
7. Volba předsedů a členů výborů

8. Schválení způsobu výplaty odměny starosty při skončení funkčního období a
proplacení nároku nevyčerpané řádné dovolené
9. Rozpočtové opatření
10. Smlouva s firmou RAPOS na III. etapu rekonstrukce zámku
11. Smlouva s firmou EKO-KOM o bezplatném poskytnutí sběrných nádob
12. Diskuze
13. Závěr jednání
K bodu č. 3
Zastupitelé hlasovali o návrhu zvolit ověřovateli zápisu zastupitele Františka
Čelůstku a zastupitele Josefa Vojáčka a zapisovatelem dosavadního místostarostu
Františka Gořalíka.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdrželi se

9
0
0

Usnesení č. 1/2/2018 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice volí ověřovateli zápisu zastupitele Františka Čelůstku a
zastupitele Josefa Vojáčka a zapisovatelem místostarostu Františka Gořalíka.
K bodu č. 4
Předsedající schůze navrhl zastupitelům, aby funkce starosty obce Žeranovice byla
vykonávána jako uvolněná, ostatní funkce jako neuvolněné. Zároveň navrhl, aby
zastupitelstvo volilo dva místostarosty. Další návrhy nebyly podány.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdrželi se

8
0
1

Usnesení č. 1/3/2018 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, budou voleni dva místostarostové, kteří
budou neuvolněni a ostatní funkce budou vykonávány také jako neuvolněné.
K bodu č. 5
Dosavadní starosta konstatoval, že podle zákona o obcích nestanoví-li zastupitelstvo
jinak, probíhá volba starosty a místostarostů veřejným hlasováním. Předsedající dále
upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně i nezvolení,
bude přistoupeno k dalším volbám. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v
pořadí v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta se
již nebude v hlasování pokračovat.

Na funkci starosty předsedající navrhl zastupitele Ing. Antonína Vyňuchala. Další
návrhy nebyly podány. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování při volbě starosty: pro
proti
zdrželi se

8
0
1

Usnesení č. 1/4/2018 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice volí starostou obce zastupitele Ing. Antonína Vyňuchala.
Po zvolení nového starosty předal JUDr. Němec řízení zasedání Ing. Antonínu
Vyňuchalovi. Ten poděkoval občanům a zastupitelům za projevenou důvěru. Rovněž
poděkoval bývalému starostovi za práci, kterou vykonal pro obec v průběhu
minulého volebního období. Poté navrhl, aby zastupitelstvo postupně volilo dva
místostarosty, každého samostatně.
Na funkce místostarostů byli navrženi kandidáti v tomto pořadí:
Zastupitel JUDr. Němec navrhl RNDr. Ladislava Zavadila a Františka Gořalíka, pak
zastupitel Čelůstka navrhl Miroslava Odstrčilíka. Další návrhy nebyly podány.
Výsledek hlasování při volbě p. Zavadila do funkce místostarosty: pro
proti
zdrželi se

5
0
4

Usnesení č. 1/5/2018 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice volí místostarostou RNDr. Ladislava Zavadila.
Výsledek hlasování při volbě p. Gořalíka do funkce místostarosty: pro
proti
zdrželi se

7
0
2

Usnesení č. 1/6/2018 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice volí místostarostou Františka Gořalíka.
O třetím kandidátovi v pořadí Miroslavu Odstrčilíkovi se již nehlasovalo, protože
předcházející dva kandidáti byli zvoleni do funkce místostarosty.
K bodu č. 6
V tomto bodu jednání zastupitelé stanovili výši odměn za výkon funkcí místostarostů,
předsedů a členů výborů.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdrželi se

9
0
0

Usnesení č. 1/7/2018 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice stanovuje s účinností od 5.11.2018 měsíční odměny neuvolněným
zastupitelům takto: za funkci místostarosty 13 000,- Kč, za funkci předsedy
výboru 2 500,- Kč, za funkci člena výboru 1 800,- Kč, dále souhrnnou odměnu za
funkci předsedy výboru a člena jiného výboru ve výši 3500,- Kč a souhrnnou
odměnu za funkci člena výboru a člena dalšího výboru ve výši 2 800,- Kč. Za
funkci člena výboru, kterou vykonává občan – nečlen zastupitelstva náleží
odměna 1 000,- Kč.
K bodu č. 7
Ing. Vyňuchal přednesl návrh, aby zastupitelstvo zřídilo tři výbory: kontrolní výbor,
finanční výbor a kulturní a sociální výbor a dal o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdržel se

9
0
0

Usnesení č. 1/8/2018 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a kulturní a sociální
výbor. Všechny výbory budou minimálně tříčlenné.
Následně po zřízení výborů projednali zastupitelé jejich personální složení.
Starosta navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru JUDr. Stanislava Němce.
Hlasování: pro
proti
zdrželi se

8
0
1

Usnesení č. 1/9/2018 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice volí do funkce předsedy kontrolního výboru zastupitele JUDr.
Stanislava Němce.
Dále starosta navrhl do funkce předsedkyně finančního výboru zastupitelku Janu
Janečkovou.
Výsledek hlasování : pro
8
proti
0
zdrželi se…………...1
Usnesení č. 1/10/2018 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice volí předsedkyní finančního výboru zastupitelku Janu
Janečkovou.
Předsedající pak navrhl do funkce předsedkyně kulturního a sociálního výboru
zastupitelku Petru Miklíkovou.

Výsledek hlasování: pro
proti
zdrželi se

8
0
1

Usnesení č. 1/11/2018 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice volí předsedkyní kulturního a sociálního výboru zastupitelku
Petru Miklíkovou.
V další části schůze starosta navrhl do funkce členů kontrolního výboru zastupitele
Františka Čelůstku a pana Jiřího Vaňharu.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdrželi se

8
0
1

Usnesení č. 1/12/2018 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice volí do funkce členů kontrolního výboru zastupitele Františka
Čelůstku a pana Jiřího Vaňharu.
Následně Ing. Vyňuchal navrhl do funkce členů finančního výboru zastupitele
Miroslava Odstrčilíka a pana Ing. Stanislava Diatku.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdrželi se

8
0
1

Usnesení č. 1/13/2018 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice volí do funkce členů finančního výboru zastupitele Miroslava
Odstrčilíka a pana Ing. Stanislava Diatku.
Poté předsedající navrhl do funkce členů kulturního a sociálního výboru zastupitele
Josefa Vojáčka, zastupitelku Janu Janečkovou, zastupitele Františka Čelůstku a paní
Simonu Zapletalovou.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdrželi se

9
0
0

Usnesení č. 1/14/2018 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice volí do funkce členů kulturního a sociálního výboru zastupitele
Josefa Vojáčka, zastupitelku Janu Janečkovou, zastupitele Františka Čelůstku a
paní Simonu Zapletalovou.
K bodu č. 8
Na základě ustanovení zákona č. 99/2017 Sb. stanovili zastupitelé, že odměna při
ukončení funkčního období bude JUDr. Němcovi vyplacena jednorázově a bude mu

rovněž proplacena nevyčerpaná dovolená.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdrželi se

8
0
1

Usnesení č. 1/15/2018 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje podle ustanovení článku IV zákona č. 99/2017 Sb.
vyplacení odměny při ukončení funkčního období odstupujícímu starostovi
jednorázově ve vyúčtování za měsíc listopad 2018. Současně na základě jeho
žádosti schvaluje odstupujícímu starostovi proplacení nevyčerpané řádné
dovolené z nároku roku 2018 rovněž ve vyúčtování za měsíc listopad 2018.
K bodu č. 9
V souvislosti s předcházejícím bodem č. 8 a navýšením výdajů na opravy ČOV je
nutné projednat rozpočtové opatření.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdrželi se

9
0
0

Usnesení č. 1/16/2018 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2018, které spočívá v
navýšení výdajů o 370 000,- Kč s tím, že financování bude zajištěno z vlastních
zdrojů.
K bodu č. 10
Ing. Antonín Vyňuchal seznámil přítomné s ukončením prvních dvou etap
rekonstrukce žeranovického zámku a s přípravou třetí etapy. V nabídkovém řízení na
její realizaci zvítězila firma RAPOS Holešov a k projednání zastupitelstvem je
připravena smlouva o dílo.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrželi se
0
Usnesení č. 1/17/2018 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Žeranovice a firmu RAPOS,
spol. s r.o. se sídlem Holešov, Palackého 529, IČ 25504487 na akci „ Stavební
úpravy, sanace vlhkosti a oprava kanalizace v objektu zámeček v obci
Žeranovice – III. etapa „ za cenu 965 767,- Kč včetně DPH.
K bodu č. 11

Poté předsedající zdůvodnil nutnost projednat novou smlouvu s firmou EKO-KOM
na bezplatné poskytnutí sběrných nádob.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdrželi se

9
0
0

Usnesení č. 1/18/2018 bylo přijato ve znění:
ZO Žeranovice schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Žeranovice a firmou
EKO-KOM, a.s., o bezplatném poskytnutí sběrných nádob na tříděný odpad.
K bodu č. 12
Jako první vystoupila v diskuzi občanka s dotazem na důvod volby dvou
místostarostů. Místostarosta Fr. Gořalík uvedl, že výkon funkce neuvolněného
místostarosty je časově velmi náročný. Odměna příslušná místostarostovi podle
platných právních předpisů se rozdělí na dvě stejné poloviny a tím nedojde k
navýšení mzdových nákladů. Místostarosta L. Zavadil doplnil, že naopak dojde
ke snížení nákladů na externí poradenské služby.
Další připomínka z řad občanů se týkala posunu označení začátku zastavěné části
obce ve směru od Lechotic až na okraj nové lokality rodinných domků. Starosta
odpověděl, že s tím souhlasí a realizace proběhne v dohledné době.
Pan Josef Vojáček se ptal, zda obec bude platit škodu způsobenou vytrháním
plotových sošek při stavbě oplocení obecního pozemku. Se stejným dotazem
vystoupil i další občan. Místostarosta Fr. Gořalík uvedl, že vytrhání čerstvě
zabetonovaných sošek bylo oznámeno Policii ČR, která tento čin prošetřuje jako
poškození cizí věci. Způsobená škoda byla odhadnuta na cca. 10 000,- Kč. Jelikož
nedošlo zatím k protokolárnímu převzetí stavby, vznikla tato škoda dodavatelské
firmě.
V závěru diskuze dřívější starosta poděkoval odstupujícímu starostovi za vykonanou
práci a na základě vlastních zkušeností poukázal na velkou náročnost výkonu funkce
starosty. Zároveň popřál nově zvolenému starostovi mnoho úspěchů v práci pro naši
obec a její obyvatele.

K bodu č. 13
V závěru schůze starosta poděkoval občanům za účast a ukončil jednání ustavujícího
zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice.

Zapsal: místostarosta obce František Gořalík

V Žeranovicích, 5.11.2018

..........................................................….
Ing. Antonín Vyňuchal, starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
František Čelůstka …………………………………………………….
Josef Vojáček

…………………………………………………….

