Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice č. p. 1, 769 01 Holešov

V Žeranovicích 3. 6. 2015

Zápis z 5. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 28.5.2015
od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomno:

8 členů OZ
JUDr. Stanislav Němec, František Gořalík, RNDr. Ladislav Zavadil, Josef Vojáček,
Ing. Antonín Vyňuchal, František Čelůstka, Zdeňka Fuksová, Ing. Stanislav Diatka

25 občanů dle prezenční listiny

Omluvena: Jana Janečková

Před schválením programu složil bez výhrad slib nový člen zastupitelstva obce Ing. Stanislav
Diatka, který je nástupcem za pana Antonína Dokoupila.
Pan Dokoupil rezignoval na funkci zastupitele k datu 11. 5. 2015.

Program zasedání:
1. Zahájení a schválení programu.
2. Určení ověřovatelů, zapisovatele a přečtení usnesení ze 4. veřejného zasedání.
3. Projednání závěrečného účtu obce a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2014.
4. Projednání nákupu pozemků p.č. 670/22 o výměře 122 m2, 760/30 o výměře 1284 m2, 770/2 o vý-

měře 171 m2 a pozemku 670/12 o výměře 324 m2 do vlastnictví obce.
5. Projednání návrhu na stanovení limitu z rozpočtu obce pro poskytnutí finančního daru pro obecní
spolky, organizace a farnost pro rok 2015.
6. Projednání ustanovení o Čestném občanství obce Žeranovice a stanovení zásad pro jeho udělení
- Směrnice č. 4.
7. Projednání žádosti o schválení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. - služebnosti na
parcele parc.č. 670/2 pro zřízení inženýrských sítí ke stavbě pana Václava Žůrka.
8. Projednání zprávy kontrolního výboru o plnění usnesení ze 4. zasedání obecního zastupitelstva.
9. Projednání smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje číslo
D/1385/2015/KUL.
10. Projednání ročního vkladu pro Mikroregion Žídelná a pro MAS-Partnerství Moštěnka.
Diskuze.

K bodu 1
Starosta obce zahájil 5. veřejné zasedání OZ a navrhl doplnění programu o body:
11. Projednání návrhu smlouvy na zřízení věcného břemene-služebnosti ve prospěch E.ON Distribuce,
a.s., pro zřízení inženýrských sítí NN v lokalitě Bařina.
12. Projednání návrhu na doplnění finančního výboru o Ing. Stanislava Diatku.
13. Stanovení odměny pro Ing. Stanislava Diatku jako zastupitele a člena finančního výboru.
14. Projednání návrhu na udělení Čestného občanství obce Žeranovice panu Václavu Čápovi.

Výsledek hlasování: pro
proti

0

zdrželi se

0

Usnesení č. 5/1 bylo schváleno.

K bodu 2

8

Předsedající určil zapisovatelem z jednání Františka Gořalíka a za ověřovatele zápisu RNDr. Ladislava
Zavadila a Zdeňku Fuksovou.

Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdrželi se

0

Usnesení č. 5/2 bylo schváleno.

K bodu 3
OZ po projednání schválilo závěrečný účet obce za r. 2014, včetně zprávy o přezkoumání výsledku hospodaření obce za r. 2014 a dalších příloh vyjádřením souhlasu bez výhrad.

Současně schválilo výsledek hospodaření za účetní období r. 2014 a účetní závěrku sestavenou k
31.12.2014.

OZ schválilo výsledek hospodaření a účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014 příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Žeranovice a rozhodlo o rozdělení kladného hospodářského výsledku
ve výši 43 310,60 Kč do fondu odměn v částce 26 310,- Kč a do rezervního fondu v částce 20 000,60
Kč.

Výsledek hlasování: pro
proti

0

zdrželi se

0

Usnesení č. 5/3 bylo schváleno.

K bodu 4

8

Starosta obce navrhl a zdůvodnil odkoupení pozemků do vlastnictví obce. Jedná se o soukromé pozemky, které jsou využívány jako veřejné prostranství a pozemek, kde byl proveden hydrogeologický průzkumný vrt.
Parcely parc. č. 760/30 o výměře 1284 m2 a parc.č. 770/2 o výměře 171 m2 za odhadní cenu 28 030,Kč,
parcelu parc. č. 670/22 o výměře 122 m2 za odhadní cenu 14 460,- Kč
a parcelu parc. č. 670/12 o výměře 324 m2 za cenu 27 480,- Kč.
Cena byla stanovena na základě znaleckých posudků č. 7536-36-1/15, 7536-36-2/15 a 7536-36-3/15
zpracovaných p. Jaromírem Ondrušákem a jedná se o ceny v místě obvyklé.

Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdrželi se

0

Usnesení č. 5/4 bylo schváleno.

K bodu 5
Starosta obce navrhl stanovit částku rovnající se 3 % z příjmového rozpočtu obce pro poskytnutí finančních darů obecním spolkům a farnosti.

Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdrželi se

0

Usnesení č. 5/5 bylo schváleno.

K bodu 6
RNDr. Ladislav Zavadíl seznámil OZ se Směrnicí č. 4 o zásadách a udělování čestného občanství

obce Žeranovice.

Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdrželi se

0

Usnesení č. 5/6 bylo schváleno.

K bodu 7
OZ projednalo žádost o schválení věcného břemene, služebnosti, na parc.č. 670/2 ve prospěch E.ON
Distribuce, a.s., pro připojení inženýrských sítí ke stavbě pana Václava Žůrka – číslo smlouvy
OT-014330028364/001.

Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdrželi se

0

Usnesení č. 5/7 bylo schváleno.

K bodu 8
Zastupitel, člen kontrolního výboru, pan Josef Vojáček přednesl zápis č. 2 kontrolního výboru OZ ke
kontrole plnění usnesení 4. veřejného zasedání OZ. Zpráva byla přijata bez připomínek.

Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdrželi se

0

Usnesení č. 5/8 bylo schváleno.

K bodu 9
OZ projednalo smlouvu s Krajským úřadem Zlínského kraje č. D/1385/2015/KUL na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na uspořádání tradičního setkání harmonikářů
a heligonkářů v r. 2015 ve výši 25 000,- Kč.

Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdrželi se

0

Usnesení č. 5/9 bylo schváleno.
K bodu 10
Starosta obce seznámil s výší členského příspěvku pro Mikroregion Žídelná a pro MAS Moštěnka. Pro
rok 2015 Mikroregion Žídelná 11 700,- Kč a MAS Moštěnka ve výši 20 280,- Kč.

Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdrželi se

0

Usnesení č. 5/10 bylo schváleno.

K bodu 11
Návrh na zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., dle smlouvy
OT-014330029459/0041, stavba realizovaná pod názvem Žeranovice-kabel NN, rodinné domy-lokalita
Bařina.

Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdrželi se

0

Usnesení č. 5/11 bylo schváleno.

K bodu 12
Starosta obce navrhl Ing. Stanislava Diatku za člena finančního výboru za rezignovaného pana
Antonína
Dokoupila.

Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdrželi se

0

Usnesení č. 5/12 bylo schváleno.

K bodu 13
OZ odsouhlasilo měsíční odměnu pro zastupitele Ing. Stanislava Diatku ve výši 1 030,- Kč, která se
skládá z částky 280,- Kč za funkci zastupitele, 180,- Kč příplatku za počet obyvatel a 570,- Kč za člena
finančního výboru. Odměna se přiznává od 1. 6. 2015.

Výsledek hlasování: pro

7

proti

0

zdrželi se

1

Usnesení č. 5/13 bylo schváleno.

K bodu 14
Projednán návrh na udělení Čestného občanství obce Žeranovice panu Václavu Čápovi u příležitosti
životního jubilea za mimořádné zásluhy o rozvoj obce. Součástí návrhu je udělení pamětního listu,
medaile obce Žeranovice a finanční odměny.

Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdrželi se

0

Usnesení č. 5/14 bylo schváleno.

Diskuze:
Zastupitel Ing. Antonín Vyňuchal podal informace o tvorbě územního plánu a zároveň upozornil
občany
na možnost podání žádostí o změnu tvorby územního plánu. K datu jednání bylo přijato 35 žádostí.

Dále se paní Zapletalová dotázala na realizaci dětského hřiště ve školní zahradě.

Pan Čáp vyjádřil souhlasné stanovisko za odkoupení sálu do majetku obce.

Dále vystoupil pan Čáp s dotazem, zda je prováděno měření obsahu dusičnanů při odběru ze studní a
následně po úpravě ve vodojemu.
Přítomný pan Martin Matula - správce obecního vodovodu informoval o průběžném měření kvality
vody ve vodojemu (3x týdně pomocí chemického průkazníku). Výsledky provedených kontrol byly pod
dolní hranicí stanovených hodnot jak u dusičnanů, tak u chloru. Vyslovil domněnku, že ke změně kvality vody může dojít ve vodovodním řadu tím, že někteří občané mají současně s vodovodní přípojkou
napojeny vlastní studny.

Člen zastupitelstva pan Josef Vojáček upozornil na situaci v parkování vozidel na místní komunikaci
a dále na problém volně pobíhajících psů v obci a potřebu toto regulovat formou obecní vyhlášky.

Paní Jarmila Smýkalová vznesla požadavek na odhlučnění dešťové vpusti na místní komunikaci Příhon.

Zapsal: František Gořalík

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

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

starosta

místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
Zdeňka Fuksová

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

RNDr. Ladislav Zavadil

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

