Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne
31.8.2017 v 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni - zastupitelé: 8 členů ZO
JUDr. Stanislav Němec, František Gořalík, RNDr. Ladislav Zavadil,
Jana Janečková, Ing. Stanislav Diatka, Zdeňka Fuksová, Ing. Antonín
Vyňuchal a Josef Vojáček
Omluven: František Čelůstka
Přítomni - občané: 10 občanů dle prezenční listiny.

K bodu č. 1
Starosta obce zahájil 17. zasedání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Dále navrhl doplnění programu jednání o bod č. 8 – Projednání dodatku č.1 ke
smlouvě s firmou RAPOS na rekonstrukci třídy školní družiny, bod č.9 – Zpracování
projektové dokumentace na akci „ Prodloužení vodovodu a kanalizace - Žeranovice,
ul. K Oboře “, o bod č. 10 – Smlouva se Zlínským krajem o přidělení dotace obci na
zřizování oplocenek, a o bod č. 11 – Smlouva se Zlínským krajem o přidělení dotace
obci na hubení lýkožrouta, o bod č. 12 – projednání Směrnice obce č. 1/2017 k
postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, s tím, že číslování
následujících bodů se posouvá.
Poté dal starosta hlasovat o upraveném programu 17. zasedání ZO.
Výsledek hlasování: pro
8
proti
0
zdržel se 0
Usnesení č. 17/1 bylo přijato ve znění:
ZO schválilo upravený program svého 17. zasedání.
Program zasedání byl schválen v tomto znění:
1. Zahájení jednání a schválení programu 17. zasedání ZO
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Seznámení se zápisem ze 16. zasedání ZO
4. Projednání mimořádného příspěvku pro Mikroregion Židelná
5. Smlouva na rekonstrukci zdroje tepla 2x49 kW v Sálu u Sedlářů

6. Informace k návrhu na vyřazení obecního movitého majetku
7. Rozpočtové opatření č. 7/2017
8. Projednání dodatku č.1 ke smlouvě s firmou RAPOS na rekonstrukci třídy školní
družiny
9. Zpracování projektové dokumentace na akci „ Prodloužení vodovodu a
kanalizace – Žeranovice, ul. K Oboře “
10. Smlouva se Zlínským krajem o přidělení dotace obci na zřizování oplocenek
11. Smlouva se Zlínským krajem o přidělení dotace obci na hubení lýkožrouta
12. Směrnice č.1/2017 k postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
13. Diskuze.
14. Závěr jednání.

K bodu č. 2
Ověřovateli zápisu byli zvoleni zastupitelé Ing. Stanislav Diatka a RNDr. Ladislav
Zavadil a zapisovatelem místostarosta František Gořalík.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdržel se

8
0
0

Usnesení č. 17/2 bylo přijato ve znění:
ZO zvolilo ověřovateli zápisu zastupitele Ing. Stanislava Diatku a RNDr.
Ladislava Zavadila a zapisovatelem místostarostu Františka Gořalíka.

K bodu č. 3
Po tomto hlasování místostarosta František Gořalík seznámil přítomné se zápisem ze
16. zasedání OZ, které se konalo 1.6.2017.
K tomuto bodu se nepřijímá usnesení.

K bodu č. 4
Starosta odůvodnil mimořádný příspěvek pro Mikroregion Židelná a
navrhl jeho schválení na základě usnesení členské schůze Mikroregionu Židelná
ze 31.3. 2017.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 1 – Ing. Vyňuchal

Usnesení č. 17/3 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje poskytnutí dalšího vkladu Obce Žeranovice pro Mikroregion
Židelná ve výši 30 646, 89 Kč, určeného na úhradu provozních nákladů projektu
„ Protipovodňová opatření pro obce Mikroregionu Židelná „ za roky 2012 –
2016.
K bodu č. 5
V dalším průběhu schůze zastupitelé projednali a odsouhlasili Smlouvu na
rekonstrukci zdroje tepla 2x49 kW v Sálu u Sedlářů.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdržel se

8
0
0

Usnesení č. 17/4 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje výsledek nabídkového řízení a Smlouvu o dílo mezi Obcí
Žeranovice a firmou Jiří Machovský – MABON, se sídlem Květná 1619,
Holešov, IČ 40950255 na rekonstrukci zdroje tepla 2x49 kW v Sálu u Sedlářů v
Žeranovicích za celkovou cenu 405 826,70 Kč včetně DPH.
K bodu č. 6
V tomto bodu jednání zastupitel Zavadil uvedl návrh na vyřazení a likvidaci
movitého obecního majetku dle seznamu předloženého zastupitelům. Jedná se pouze
o informaci, k tomuto bodu se nepřijímá usnesení.

K bodu č. 7
Starosta obce navrhl provedení rozpočtových změn a odůvodnil nutnost jejich
přijetí.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdržel se

8
0
0

Usnesení č. 17/5 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017, kterým se navyšují rozpočtové
výdaje o 256 000 Kč. Toto navýšení je pokryto snížením původně rozpočtované
částky na opravu zámku.

K bodu č. 8
V tomto bodu jednání starosta seznámil přítomné s provedenými pracemi a vzniklými
vícenáklady při rekonstrukci třídy školní družiny a dal o dodatku k původní smlouvě
hlasovat.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdržel se

8
0
0

Usnesení č. 17/6 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi Obcí Žeranovice a firmou RAPOS
Holešov na rekonstrukci třídy družiny ZŠ a MŠ Žeranovice na vícepráce v
hodnotě 95 537,- Kč bez DPH. Celková cena rekonstrukce družiny činí 445 117,Kč bez DPH.
K bodu č. 9
Zastupitel Ing. Vyňuchal zdůvodnil vypracování projektové dokumentace a
předpokládanou realizaci prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v ulici K
Oboře.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdržel se

8
0
0

Usnesení č. 17/7 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 010126 mezi Obcí Žeranovice a firmou Ing. Jan
Hladiš se sídlem Holešov, Náměstí Svobody 1317/19, IČ 04283821 na zpracování
projektové dokumentace pro územní a stavební řízení akce „ Prodloužení
vodovodu a kanalizace – Žeranovice, ul. K Oboře „ za celkovou cenu 25 500,Kč.
K bodu č. 10 a k bodu č.11
Starosta stručně seznámil občany a zastupitele s obsahem dvou smluv se Zlínským
krajem o dotacích na činnosti spojené s hospodařením v obecním lese. O usnesení k
těmto bodům se hlasovalo samostatně.
Výsledek hlasování k bodu č. 10: pro
proti
zdržel se

8
0
0

Usnesení č. 17/8 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Smlouvu č. D/1015/2017/ŽPZE mezi Obcí Žeranovice a Zlínským
krajem o poskytnutí dotace na vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování
oplocenek a oplůtků do výše 5 000,- Kč.

Výsledek hlasování k bodu č. 11: pro
proti
zdržel se

8
0
0

Usnesení č. 17/9 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Smlouvu č. D/1065/2017/ŽPZE mezi Obcí Žeranovice a Zlínským
krajem o poskytnutí dotace na podporu nákupu prostředků na hubení a
monitoring lýkožrouta do výše 11 800,- Kč.
K bodu č. 12
Projednání a odůvodnění Směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu provedl
zastupitel RNDr. Zavadil.
Výsledek hlasování: pro
proti
zdržel se

8
0
0

Usnesení č. 17/10 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Směrnici obce Žeranovice č. 1/2017 k postupu při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
K bodu č. 13
Diskuze
Diskuzi zahájil starosta obce informací, že obec obdržela rozhodnutí o přidělení
finančních prostředků – dotace od Státního fondu životního prostředí MŽP na
připojení studny u Bednárně na posílení obecního vodovodu ve výši 2,800.000,-Kč
což činí 80% předpokládaných nákladů a v současné době probíhá výběrové řízení
na dodavatele.
Termín provedení zemních prací je stanoven do konce tohoto roku a kompletní
dokončení akce v měsíci dubnu 2018.
Seznámil také občany s finančním přínosem třídění odpadu za 2. čtvrtletí 2017. Za
uvedené období obec obdržela 22.000,- Kč za třídění plastů, papíru a skla. Náklady
na přepravu činily 10.900,- Kč. Na třídění odpadu získala obec za toto období
11.100,- Kč.
Pan Jiří Odstrčil navrhl zřídit zakrytí kontejnerů na odpad pro zlepšení vzhledu obce.
Zastupitel pan Vojáček uvedl, že tento problém vyřeší sběrný dvůr, jeho výstavbu
plánuje obec v roce 2018.
Dále zdůvodnil potřebu úpravy dopravního značení u místních komunikací z důvodu
nevhodného parkování vozidel.
Starosta upřesnil, že toto bude oficiálně dořešeno.
Poslední dotaz pana Odstrčila se týkal termínu dokončení Územního plánu. Starosta
odpověděl, že termín schválení ÚP obce je stanoven na listopad 2017.

K bodu č. 14
Na závěr jednání starosta poděkoval občanům za účast a ukončil jednání 17. zasedání
Zastupitelstva obce Žeranovice.

Zapsal: místostarosta František Gořalík
V Žeranovicích, 31.8.2017

..............................................................
JUDr. Stanislav Němec, starosta obce
v.r.

………………………………………..
František Gořalík, místostarosta obce
v.r

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Stanislav Diatka v.r.

………………………………………………

RNDr. Ladislav Zavadil v.r. ……………………………………………….

