Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 769 01 Holešov

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného
dne 26.11.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: 8 členů ZO
JUDr. Stanislav Němec, František Gořalík, RNDr. Ladislav Zavadil,
Jana Janečková, Zdeňka Fuksová, Ing. Antonín Vyňuchal,
Ing. Stanislav Diatka a Josef Vojáček.
Omluven František Čelůstka.

Přítomno 14 občanů dle prezenční listiny.

.
K bodu č. 1

Starosta obce zahájil 8. zasedání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo
je usnášeníschopné. Poté navrhl doplnění programu o jeden bod, a to bod č. 14 návrh smlouvy o využití Městské policie Holešov.

Program jednání včetně jeho doplnění:

1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Seznámení se zápisem ze 7. zasedání ZO
4. Projednání zadání Územního plánu obce Žeranovice

5. Rozhodnutí o přidělení dotace na rekonstrukci kapličky od MMR ČR
6. Směrnice č. 6 k výběru vodného a stočného
7. Vyhláška č. 1 o odpadech
8. Vyhláška č. 2 o místních poplatcích
9. Vyhláška č. 3 o pohybu psů
10. Rozpočtové opatření č. 2/2015
11. Stanovení kompetence starosty obce k provádění rozpočtových opatření
12. Schválení rozpočtového provizoria
13. Plán inventur
14. Smlouva o využití Městské policie Holešov
15. Diskuze
16. Závěr

O tomto návrhu programu zastupitelé hlasovali.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0.

Usnesení č. 8/1 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje program 8. zasedání.

K bodu č. 2

Zastupitelé hlasovali o návrhu zvolit ověřovateli zápisu zastupitele RNDr. Ladislava Zavadila
a zastupitele Ing. Stanislava Diatku a zapisovatelem místostarostu Františka Gořalíka.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení č. 8/2 bylo přijato ve znění:

ZO zvolilo ověřovateli zápisu RNDr. Ladislava Zavadila a Ing. Stanislava
Diatku a zapisovatelem místostarostu Františka Gořalíka.

K bodu č. 3

Místostarosta obce p. Gořalík seznámil občany se zápisem a usneseními
ze 7. zasedání ZO, které se konalo 21.10.2015.
K tomuto bodu se nepřijímá žádné usnesení.

K bodu č. 4

Zastupitel ing. Vyňuchal okomentoval průběh přípravy a zpracování zadání
územního plánu a navrhl zastupitelům schválit následující složení komise
pro výběrové řízení na zhotovitele územního plánu: JUDr. Stanislav Němec,
Ing. Antonín Vyňuchal a Ing. Stanislav Diatka.
Zastupitelé hlasovali zvlášť o zadání územního plánu a o složení výběrové komise.

Výsledek hlasování o zadání územního plánu: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení č. 8/3 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
zadání Územního plánu obce Žeranovice v předloženém znění.

Výsledek hlasování o složení výběrové komise: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení č. 8/4 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje následující složení komise pro výběrové řízení na zhotovitele
Územního plánu obce Žeranovice: JUDr. Stanislav Němec, Ing. Antonín Vyňuchal a Ing.
Stanislav Diatka.

K bodu č. 5

Před projednáním tohoto bodu zastupitel RNDr. Zavadil seznámil přítomné s tím, že obec
již obdržela konečné rozhodnutí o přidělení dotace na rekonstrukci kapličky a poté
starosta navrhl, aby zastupitelé toto rozhodnutí vzali na vědomí.

K tomuto bodu nebylo připomínek a zastupitelstvo vzalo na vědomí Rozhodnutí MMR ČR o
přidělení dotace na rekonstrukci kapličky sv. Jana Nepomuckého v Žeranovicích ve výši
240 100,-Kč.

K bodu č. 6

RNDr. Ladislav Zavadil stručně uvedl změny ve výběru vodného a stočného zakotvené
v návrhu směrnice a zastupitelé potom o návrhu hlasovali.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení č. 8/5 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Směrnici č. 6/2015 k výběru vodného a stočného.

K bodu č.7

Zastupitel RNDr. Zavadil uvedl důvody, které vedly zastupitelstvo k vydání této
vyhlášky a podrobnosti o jejím vyřizování na ministerstvu vnitra.
Starosta dal následně hlasovat.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení č. 8/6 bylo přijato ve znění:
ZO vydává na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku obce
Žeranovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Žeranovice.

K bodu č. 8

Zastupitel Zavadil popsal hlavní body vyhlášky
o místních poplatcích a starosta vyzval zastupitele k hlasování.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení č. 8/7 bylo přijato ve znění:
ZO vydává na základě ustan. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku obce Žeranovice č. 2/2015
o místních poplatcích.

K bodu č. 9

Při komentování tohoto bodu připomněl zastupitel Zavadil slib, který dalo zastupitelstvo
na minulém zasedání, že do konce tohoto roku projedná vyhlášku o pohybu psů.
V průběhu měsíce ji zastupitelé připravili a projednali s ministerstvem vnitra.
Následně se o této vyhlášce hlasovalo.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení č. 8/8 bylo přijato ve znění:
ZO vydává na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku
obce Žeranovice č. 3/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Žeranovice.

K bodu č. 10

Starosta obce přednesl jednotlivé položky rozpočtového opatření č. 2 a pak o něm zastupitelé
hlasovali.

Výsledek hlasování: pro 8, ,proti 0, zdrželo se 0

Usnesení č. 8/9 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku ZŠ a MŠ Žeranovice
ve výši 130 000,- Kč na platy zaměstnanců do konce r. 2015 a
rozpočtové opatření č. 2/2015 na straně příjmů ve výši 1 013 600,-Kč a
na straně výdajů ve výši 1 080 700,-Kč a financování změnou vlastních prostředků ve
výši 67 100,-Kč.

K bodu č. 11

Zastupitel Ing. Diatka vystoupil s návrhem na stanovení kompetencí starosty obce k provádění
rozpočtových opatření v jednotlivých běžných případech do částky
100 000,- Kč včetně a v mimořádných případech bez ohledu na výši rozpočtové změny. Tento
bod projednalo zastupitelstvo z důvodu zvýšení operativnosti rozhodování obce při řešení
úkolů, které je nutno udělat bezodkladně, aby nedošlo k finančním nebo jiným škodám.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení č. 8/10 bylo přijato ve znění:
ZO stanovuje v souladu s § 102 odst.2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.12.2015
kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do
výše 100 000,- Kč včetně, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční
prostředky obce a nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů obce.
Bez ohledu na výši rozpočtové změny se stanovuje kompetence starosty k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v případech přijetí a realizace
účelově poskytnutých prostředků, výdaje k odvrácení škod, výdaje k prevenci
havárií, řešení živelných pohrom, výdaje ve stavu nouze a technické změny rozpočtu
vyvolané změnou předpisů pokud mají vliv na rozpočet (např. zavedení nového
paragrafu pro volby apod.).

K bodu č. 12

Vzhledem k tomu, že do konce roku 2015 nebude schválen nový obecní rozpočet,
starosta navrhl, aby do schválení nového rozpočtu na rok 2016 obec hospodařila
v rozpočtovém provizoriu a dal o tomto návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0.

Usnesení č. 8/11 bylo přijato v tomto znění:
ZO schvaluje v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na období od 1.1.2016 do doby
schválení rozpočtu obce Žeranovice na rok 2016 hospodaření obce v rozpočtovém
provizoriu. To znamená, že v každém měsíci rozpočtového
provizoria nepřesáhnou výdaje jednu dvanáctinu skutečných celkových
výdajů obce v roce 2015.

K bodu č. 13

S plánem inventur za rok 2015 a složením inventarizačních komisí seznámila přítomné
zastupitelka paní Jana Janečková. Uvedla, že inventarizační komise č. 1
pro obecní úřad a Sál u Sedlářů bude pracovat ve složení: předsedkyně zastupitelka
Zdeňka Fuksová a člen zastupitel Ing.Antonín Vyňuchal, inventarizační komise č.2
pro budovu ZŠ a MŠ – majetek ve výpůjčce předseda zastupitel RNDr. Ladislav Zavadil
a členové zastupitel Ing. Stanislav Diatka a zastupitel František Čelůstka, inventarizační
komise č. 3 pro hasičskou zbrojnici a obecní domek předsedkyně zastupitelka Jana Janečková
a člen zastupitel Josef Vojáček a inventarizační komise č. 4 pro finanční majetek,
pohledávky a závazky předseda finančního výboru RNDr. Ladislav Zavadil a člen finančního
výboru Ing. Stanislav Diatka.
Poté pan starosta vyzval zastupitele k hlasování.

Usnesení č. 8/12 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje Plán inventur za rok 2015 a navržené složení inventarizačních komisí.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

K bodu č. 14

Starosta v komentáři k tomto bodu odkázal na diskusi občanů při minulém zasedání
ZO a informoval o tom, že jedna z možností jak zvýšit bezpečnost silničního provozu v obci
je měření rychlosti vozidel Městskou policií Holešov a o návrhu příslušné smlouvy dal
hlasovat.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 2 zastupitelé Diatka a Gořalík

Usnesení č. 8/13 bylo přijato ve znění:
ZO schvaluje na základě ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 3a zákona č.
553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, veřejnoprávní smlouvu
mezi Obcí Žeranovice a Městem Holešov o výkonu některých činností obecní policie.

K bodu č. 15

V diskuzi vystoupili:
Paní Vyňuchalová se dotázala, zda se někdo ze zastupitelů zabýval důvodem proč rodiče
po skončení docházky do mateřské školy své děti přihlašují na jiné základní školy než
na naší školu. Zastupitelka Fuksová uvedla, že školka má plný stav ale ze
současného počtu 6-ti předškoláků 3 zřejmě nastoupí na jinou školu. Starosta odpověděl, že
je výhradně věcí rodičů na kterou ze základních škol přihlásí své dítě a dle jeho názoru děti
z naší školy jsou dobře připravené a zvládají bezproblémově přechod na druhý stupeň ZŠ.
Pan Šimčík se dotázal na možnost navýšení kapacity ve školce otevřením druhé třídy. Bylo
mu odpovězeno, že z kapacitních důvodů to není reálné.
Pan Ponížil se ptal, zda ředitel školy byl pozván na veřejné zasedání. Starosta odpověděl, že
ředitel nebyl pozván vzhledem k tomu, že v programu zasedání nebyl bod týkající se školy.
Na další dotaz pana Ponížila k tvorbě územního plánu odpověděl zastupitel ing. Vyňuchal.
Následující informace starosty se týkala zvažované změny firmy na odvoz odpadu a
možnosti zavedení třídění separovaného odpadu do plastových pytlů. Toto třídění odpadu by
probíhalo zatím na zkoušku a stávající sběrné nádoby by se ponechaly..
Zastupitel Vojáček vyzval přítomné občany k podání návrhu, jakým druhem dřevin by
měla být provedena výsadba na místním hřbitově . Starosta navrhl vyhlásit anketu na výběr
dřevin na výsadbu hřbitova a současně vyjádřil pochybnost o jednoznačnosti takové ankety.
Další příspěvek zastupitele Vojáčka se týkal zanášení čerpadel na přečerpávací stanici
papírovými kapesníčky a buničinou. Apeloval na občany, aby tyto věci do
WC nevhazovali.
Dále se občané Odstrčil, Ponížil a Řihák dotazovali jak často bude Městská policie Holešov
měřit v obci rychlost vozidel a vyjádřili obavy, že strážníci budou také postihovat jiné
přestupky než překračování rychlosti. Odpověděl starosta, že četnost kontrol je plně
v kompetenci velitele městské policie a občané kteří dodržují zákon o provozu na pozemních
komunikacích se nemají čeho obávat.

K bodu č. 16

V závěru schůze starosta poděkoval občanům za účast a ukončil 8. zasedání
Zastupitelstva obce Žeranovice.

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

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

Ověřovatelé zápisu:

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

Ing. Stanislav Diatka ………………………………………..

