Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 15.12.2016
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 19 občanů dle prezenční listiny.

K bodu č. 1
Starosta obce zahájil 14. zasedání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo
je usnášeníschopné. Poté navrhl doplnění programu jednání o bod - Smlouva o
zřízení věcného břemene pro firmu E.ON - , který nahrazuje zrušený bod č. 5.
O takto upraveném programu dal starosta hlasovat.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrželo se 0
Usnesení č. 14/1 bylo přijato ve znění:
ZO schválilo doplněný program svého 14. zasedání dle předloženého návrhu.
Program zasedání byl schválen v tomto znění:
1. Zahájení jednání a schválení programu 14. zasedání ZO
2. Volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele a seznámení se zápisem ze 13. zased. ZO
3. Návrh smlouvy s TS Holešov o rozšíření sběru odpadu
4. Nákup pozemků do vlastnictví obce
5. Smlouva o zřízení věcného břemene pro firmu E.ON.
6. Změna stanov Mikroregionu Holešovsko
7. Plán inventur obecního majetku
8. Dofinancování Základní a mateřské školy za rok 2016
9. Rozpočtové opatření
10. Projednání rozpočtového provizoria
11. Diskuze
12. Závěr jednání

K bodu č. 2
Zastupitelé hlasovali o návrhu zvolit ověřovateli zápisu paní Zdeňku Fuksovou a
pana Ladislava Zavadila a zapisovatelem pana Františka Gořalíka.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrželo se 0
Usnesení č. 14/2 bylo přijato ve znění:
ZO zvolilo ověřovateli zápisu paní Zdeňku Fuksovou a pana Ladislava Zavadila
a zapisovatelem místostarostu Františka Gořalíka.
Po tomto hlasování místostarosta obce pan Gořalík seznámil občany se zápisem a
usneseními ze 13. zasedání OZ, které se konalo 27.10.2016.
K seznámení se zápisem se nepřijímá žádné usnesení – jde pouze o informaci.

K bodu č. 3
Starosta obce reagoval na podnět pana Petra Ponížila vznesený v diskuzi občanů na
minulém 13. zasedání ZO ohledně možnosti ukládat některé druhy odpadu ve
sběrném dvoře v Holešově obyvateli Žeranovic. Při jednání starosty s novým
jednatelem Technických služeb byl dohodnutý návrh smlouvy o rozšíření sběru
odpadu, který zastupitelé schválili.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrželo se 0 .
Usnesení č. 14/3 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Smlouvu č. 290001 na likvidaci stavebního a objemného odpadu
mezi Obcí Žeranovice a Technickými službami Holešov, s.r.o. s účinností od
1.1.2017.
K bodu č. 4
V dalším bodu jednání starosta předal pro zdravotní indispozici vedení schůze
zastupiteli panu Zavadilovi. Ten zdůvodnil nutnost nákupu pozemků do vlastnictví
obce.
Zastupitelé pak hlasovali o koupi pozemků takto:
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrželo se 0

Usnesení č. 14/4 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje nákup pozemku parc. č. 559/4 v k.ú. Žeranovice včetně trvalých
porostů o výměře 118 m2 za cenu 2000,-Kč, dále nákup pozemku parc.č. 556/1
v k.ú. Žeranovice včetně trvalých porostů o výměře 354 m2 za cenu 7080,- Kč
a nákup pozemku parc.č. 559/3 v k.ú. Žeranovice včetně trvalých porostů o
výměře 144 m2 za cenu 2880,- Kč. Náklady spojené s převodem pozemků hradí
Obec Žeranovice a daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
K bodu č. 5
Zastupitel Zavadil uvedl podrobnosti k projednávané smlouvě o zřízení věcného
břemene a dal o tomto bodu hlasovat.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrželo se 0
Usnesení č. 14/5 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330036312/002 mezi
Obcí Žeranovice a E.ON. Distribuce, a.s., IČ 28085400 k pozemkům parc.č.
584/9, 584/12, 670/3 a 670/7, vše v k.ú. Žeranovice za účelem umístění distribuční
soustavy „ Žeranovice – úprava Němcová „ - nadzemní vedení NN, betonový
sloup (u čp. 25).

K bodu č. 6
Řidící schůze přednesl návrh na změnu stanov Mikroregionu Holešovsko v
souvislosti s přijetím Jankovic do tohoto svazku obcí.
Zastupitelé pak výše uvedenou změnu stanov odsouhlasili.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrželo se 0
Usnesení č. 14/6 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Dodatek č. 3 ke stanovám Mikroregionu Holešovsko.

K bodu č. 7
Předseda finančního výboru zastupitel pan Zavadil seznámil zastupitele s plánem
inventur obecního majetku za rok 2016 a složením inventarizačních komisí.
Uvedl, že inventarizační komise č. 1 pro obecní úřad a Sál u Sedlářů bude pracovat
ve složení: předsedkyně zastupitelka paní Zdeňka Fuksová a člen zastupitel Ing.
Antonín Vyňuchal, inventarizační komise č. 2 pro budovy ZŠ a MŠ – majetek ve
výpůjčce - předseda zastupitel RNDr. Ladislav Zavadil a členové zastupitel Ing.
Stanislav Diatka a zastupitel pan František Čelůstka, dále inventarizační komise č. 3
pro hasičskou zbrojnici a obecní domek ve složení předsedkyně zastupitelka paní
Jana Janečková a člen zastupitel pan Josef Vojáček a inventarizační komise č. 4 pro
finanční majetek, pohledávky a závazky jako předseda zastupitel pan Zavadil a člen
zastupitel pan Diatka.
Poté vyzval zastupitele k hlasování.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrželo se 0
Usnesení č. 14/7 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Plán inventur za rok 2016 a navržené složení inventarizačních
komisí.

K bodu č. 8
Zastupitel pan Zavadil zdůvodnil nutnost dofinancování Základní a mateřské školy
formou mimořádného příspěvku na platy zaměstnanců do konce roku 2016 a
dal o tomto bodu hlasovat.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrželo se 0
Usnesení č. 14/8 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku Základní škole a mateřské
škole Žeranovice na dofinancování platů zaměstnanců v roce 2016 ve výši
170 000,- Kč. V případě nedočerpání tohoto příspěvku na základní platové
tarify (v návaznosti na poslední rozpočtovou úpravu státního rozpočtu) lze na
odměny zaměstnanců použít částku 35.000 Kč a zbývající nedočerpaná částka
bude použita na provozní náklady v roce 2017.

K bodu č. 9
V tomto bodu jednání zastupitel Zavadil seznámil přítomné s jednotlivými položkami
rozpočtového opatření č. 11/2016 a řídil následné hlasování.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrželo se 0
Usnesení č. 14/9 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 11/2016, kterým se navyšují příjmy
rozpočtu o 555 300,- Kč a navyšují se výdaje o 71 000,- Kč. Financování
změnou vlastních prostředků je ve výši 484 300,- Kč.
K bodu č. 10
Vzhledem k tomu, že do konce roku 2016 nedojde ke schválení nového obecního
rozpočtu, navrhl předseda finančního výboru, aby do schválení rozpočtu na rok 2017
obec hospodařila v rozpočtovém provizoriu. Zastupitelé o tomto návrhu pak
hlasovali.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdrželo se 0
Usnesení č. 14/10 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření obce Žeranovice
v rozpočtovém provizoriu na období od 1.1.2017 do doby schválení rozpočtu
obce na rok 2017. To znamená, že v každém měsíci rozpočtového provizoria
nepřesáhnou výdaje jednu dvanáctinu skutečných celkových výdajů obce
v roce 2016.
K bodu č. 11
V diskuzi jako první z občanů vystoupil pan František Žůrek s připomínkou na
nedostatečné vybavení Sálu u Sedlářů, kde chybí prodlužovací kabely a je tam
nevyhovující lednice. Jeho druhý dotaz byl k zákazu podomního prodeje a nabízení
služeb v obci. Na oba dotazy odpověděl zastupitel pan Zavadil. Inventář na sálu se
postupně doplňuje a příští rok se počítá s vydáním tržního řádu, který bude regulovat
i podomní prodej v obci.
Další diskutující, zastupitel Vojáček, vyzvedl účast občanů na

veřejném zasedání a upozornil na nefunkčnost ventilů obecního vodovodu u
jednotlivých přípojek k nemovitostem. Vznesl kritiku na nepořádek v okolí
sběrných nádob na tříděný odpad.
V rámci diskuze pan Antonín Klimek upozornil na špatnou slyšitelnost obecního
rozhlasu v Dolních Loskách, v ulici K rybníku a před jeho domem. Pan Milan
Šimčík ml. si stěžoval na nedostatečný výhled při vjíždění z ,,Příhona“ na hlavní
cestu pro vzrostlou švestku a živý plot.
Na závěr diskuze místostarosta pan František Gořalík podal informaci o důvodu
výpadku dodávky vody na obecním vodovodu. Příčinou poruchy bylo vadné čerpadlo
na vodojemu. Dále informoval o provedení revize technologie ČOV firmou Topol
s.r.o., která provedla i zaškolení obsluhy čističky. Při kontrole nebyly shledány na
technologii čističky vážné závady.

K bodu č. 12
V závěru schůze starosta poděkoval občanům za účast a popřál jménem obecního
zastupitelstva všem přítomným příjemní prožití vánočních svátků a šťastný nový rok
2017. Tím ukončil jednání 14. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice.

Zapsal: místostarosta obce pan František Gořalík

V Žeranovicích, 15.12.2016

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

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

Ověřovatelé zápisu:

Zdeňka Fuksová ………………………………………………..

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

