Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice č.p. 1, 76901 Holešov

V Žeranovicích 23.3.2015

Zápis ze 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Žeranovice konaného
dne 20.3.2015 v místnosti Obecního úřadu v 18.00 hodin

Přítomno: 8 členů OZ
JUDr. Stanislav Němec, František Gořalík, Ing. Antonín Vyňuchal, RNDr. Ladislav Zavadil,
František Čelůstka, Josef Vojáček, Zdeňka Fuksová, Jana Janečková
25 občanů dle prezenční listiny
Nepřítomen: Antonín Dokoupil

Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a přečtení zápisu z 3. veřejného zasedání
obecního zastupitelstva.
2. Projednání rozpočtu obce Žeranovice na rok 2015
3. Projednání návrhu na odkoupení nemovitosti do majetku obce ( sál u Sedlářů )
4. Projednání žádosti o převedení majetkového podílu 1/7 obce Horní Lapač do majetku obce
Žeranovice ( stav. p.č. 69, st. 380/1, st. 380/2 pozemková parcela p.č. 71 - budova školy.
přístavba školy a nádvoří )
5. Projednání návrhu žádosti obce Žeranovice na Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových k bezúplatnému převodu 49/111. poz. p. č. 123 a p.č. 1068, ( druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití hřbitov) do vlastnictví obce.
6. Projednání věcného břemene, služebnosti ve prospěch obce RWE GasNet, s.r.o. - přípojka
plynu k novostavbě RD manželů Marek a Zuzana Dokoupilovi, na pozemku p.č. 588/1
v celkové délce 0,83 m
7. Ukončení členství obce Žeranovice ve Sdružení měst a obcí Východní Moravy
8. Seznámení se situaci v přípravě zpracování nového územního plánu obce
9. Seznámení s výsledkem auditu - přezkoumání hospodaření obce Žeranovice za rok 2014

( provedené Kontrolním oddělením K.Ú. Zlínského kraje )
10. Projednání dodatku č.2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti
na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou
11. Diskuze

K bodu 1
Předsedající určil ověřovateli zápisu Františka Čelůstku a Ing. Antonína Vyňuchala,
zapisovatele Františka Gořalíka. Zápis ze 3. veřejného zasedání přečetl RNDr. Ladislav
Zavadil. K přečtenému zápisu nebyly vzneseny připomínky.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 4/1 bylo schváleno

K bodu 2
S návrhem rozpočtu obce Žeranovice na rok 2015 po jednotlivých položkách seznámil přítomné
místostarosta František Gořalík
Celkové příjmové položky 10,002.400,- Kč
Celkové výdajové položky 10,122.400,- Kč
Dofinancování 120.000,- Kč .
Předložený návrh byl schválen.
Současně zastupitelstvo schválilo poskytnutí neinvestičního příspěvku na činnost SDH ve výši 30.000 Kč
a neinvestičního provozního příspěvku zřízené Základní a mateřské škole Žeranovice ve výši 680.000 Kč
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 4/2 bylo schváleno

K bodu 3
Zakoupení nemovitosti - sálu u Sedlářů, stav. p.č.15/2 . Na uvedenou nemovitost byla stanovena
znaleckým posudkem č. 7501-1/15 ze dne 07.01.2015 odhadní cena ve výši 1,229.400,- Kč. Kupní cena
po dohodě s vlastníkem byla stanovena na částku 1,300.000,- Kč a náhradu nákladů prodeje na vrub
kupujícího.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 4/3 bylo schváleno

K bodu 4
Obec Žeranovice požádá obec Horní Lapač o převedení 1/7 majetkového podílu na budově školy a
nádvoří do majetku obce Žeranovice na parcelách v k.ú Žeranovice, stav.p. č. 69, stav. p.č 380/1,
stav. p.č 380/2, a poz. p. č. 71. Odůvodnění žádosti přednesl starosta obce.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 4/4 bylo schváleno

K bodu 5
Obec Žeranovice požádá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o
bezúplatný převod podílu 49/111, poz.p. č. 123 a p. č. 1068 / hřbitov a márnice/ v k.ú. Žeranovice do
vlastnictví obce. Odůvodnění žádosti přednesl starosta obce.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 4/5 bylo schváleno

K bodu 6
Obec Žeranovice souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene,služebnosti ve prospěch
RWEGasNet,s.r.o. –přípojka plynu k novostavbě manželů Marka a Zuzany Dokoupilových v délce 0,83 m.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 4/6 bylo schváleno

K bodu 7
Návrh na ukončení členství obce Žeranovice ve Sdružení měst a obcí Východní Moravy.
Odůvodnění návrhu přednesl starosta obce.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 4/7 bylo schváleno

K bodu 8
Ing. Antonín Vyňuchal informoval přítomné občany o stavu v přípravě zpracování nového územního
plánu obce. Připomínky k tomuto plánu musí být podány na obecní úřad písemně - nejpozději
do konce měsíce června 2015. K projednání průběhu tvorby a projednání připomínek bude na jednání
s občany přizván zpracovatel územního plánu Ing. Klenner.

K bodu 9
S výsledkem auditu , zprávou č. 113/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žeranovice za
rok 2014, Kontrolním oddělením Krajského úřadu Zlínského kraje, seznámila občany
p. Jana Janečková.
Kontrola v hospodaření obce nezjistila závady.

K bodu 10
S návrhem na schválení dodatku č.2 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti pro veřejnou autobusovou linkovou dopravu seznámil přítomné občany starosta
obce . Výše příspěvku je stanovena podle počtu obyvatel a příspěvek na jednoho obyvatele obce činí
100 Kč/ ročně.
Výsledek : pro 8, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 4/8 bylo schváleno

DISKUZE:
Starosta informoval o opovědi Povodí Moravy k žádosti obce na prohloubení potoka , na Bednárni.
Dále informoval o stanovisku Ředitelství silnic Zlínského kraje k žádosti o rekonstrukci silnice
III.třídy č.49016 ve směru na Rackovou a Martinice,o výsledcích rozborů pitné vody z obecního
vodovodu a výsledcích a kapacitě průzkumně geologického vrtu u Hrádku. Voda z vrtu splňuje hygienické
normy, ale vydatností vrtu je pouze 12m3 den. Rovněž podal informaci o provedeném rozboru kvality vody
a vydatnosti studny u Bednárny. Tato voda i je velmi kvalitní a krátkodobé čerpací zkoušky ukázaly
vydatnost až 60m3 za den.
Paní Andrýsková vznesla dotaz na historii tohoto vrtu a bylo jí přímo odpovězeno.
Další informace byla podána k pořízení zametacího stroje na úklid chodníků a místních komunikací. Obec
má zájem o jeho zakoupení, pokud získá dotaci. Z obecního rozpočtu byla na nákup vyčleněna částka

300.000,- Kč. K zajištění úklidu obce bude uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou s panem
Vojáčkem, další zaměstnanci se budou přijímat dle situace a potřeby, příležitostně do pracovního poměru
na dohodu o pracovní činnosti.
Pan Řihák Ladislav vznesl připomínku k věku pana Vojáčka a vyjádřil názor, že obec by měla
zaměstnávat nezaměstnané občany v produktivním věku. Starosta toto zdůvodnil všeobecně známou
technickou erudicí a řidičskou praxí pana Vojáčka a tím, že další případní zájemci o práci při úklidu obce
mají rovněž možnost pracovního zapojení.
Člen zastupitelstva Ladislav Zavadil informoval o zvýhodnění a podmínkách pro zaměstnavatele při
zaměstnávání osob evidovaných na Úřadu práce.
Pan Odstrčil Jiří vznesl dotaz, zda bude nový územní plán obce navazovat na původní. Starosta
odpověděl, že ano a upřesnil informaci o postupu v jednání na akci " Třešňové sady ".
Paní Martincová se dotazovala, na možnost označení nekvalitní vody u studánky ve Mlýně a na reálnou
cenu vody v dalším období. Bylo odpovězeno , že při současných cenách a při dodržení požadavků na
rezervní fond pro údržbu vodovodu by měla být cena obecní vody přibližně 34 Kč za m3. Studánku
označit upozorněním na vysoký obsah dusičnanů nelze vzhledem k tomu, že se nachází na soukromém
pozemku. Dále se dotazovala na možnost vyčistění potoka před domem na Bařině kvůli zápachu z bahna.
Bylo jí odpovězeno že individuální čistění na jediném místě by bylo neúčinné a zápach ze sedimentů je do
značné míry zaviněn nízkým průtokem vody zvláště v letním období.. Pan Řihák upozornil na havarijní
stav mostků na Bednárni. Zastupitel Vojáček kritizoval Martinice, a.s. za častý vývoz kejdy mezi obcí
Horní Lapač a Žeranovice což dle jeho názoru má vliv na vysoký podíl dusičnanů v pitné vodě v obci.
Paní Vyňuchalová žádala o informaci v jakém stádiu je jednání o zřízení příměstského tábora pro děti
v období letních prázdnin.Bylo odpovězeno, že obec má zájem aby toto zařízení pro děti bylo otevřeno a
řeší se jeho příprava a hledá se jakou formou jej uskutečnit. Pan Vyňuchal st. vznesl dotaz, zda se pan
Dokoupil omluvil ze zasedání. Bylo mu odpovězeno starostou, že omluvu z jednání od pana Dokoupila
neobdržel.
Na závěr diskuze poděkovala paní Žižlavská zastupitelům Obecního úřadu za dosavadní práci a popřála
všem hodně zdaru.

-----------------------------------------------starosta

--------------------------------------------------místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
Antonín Vyňuchal

...................................................

František Čelůstka

...................................................

