Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov
Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: 7 členů OZ
JUDr. Stanislav Němec, RNDr. Ladislav Zavadil, Jana Janečková, Ing. Antonín Vyňuchal,
František Čelůstka, Ing. Stanislav Diatka, Josef Vojáček
a 26 občanů dle prezenční listiny.
Omluveni: 2 členové OZ
František Gořalík a Zdeňka Fuksová.
Program zasedání: 1. Zahájení a schválení programu
2. Volba ověřovatelů, zapisovatele a přečtení usnesení z 5. zasedání ZO
3. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení z 5. zasedání ZO
4. Rozpočtové opatření č. 1/2015
5. Smlouva s firmou Fontes
6. Smlouva o pronájmu veřejného prostranství
7. Smlouva o zřízení věcného břemene
8. Směrnice č.5/2015 „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce“
9. Poskytnutí dotací místním spolkům a Římskokatolické farnosti Žeranovice
10. Diskuze.

K bodu 1
Starosta obce zahájil 6. zasedání zastupitelstva a konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Poté dal hlasovat o jeho programu.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
Usnesení č. 6 /1 bylo schváleno.

K bodu 2
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu pana Františka Čelůstku a Ing. Stanislava Diatku.
Zapisovatelem z jednání navrhl RNDr. Ladislava Zavadila a požádal ho o přečtení usnesení
z 5. zasedání ZO.
Členové zastupitelstva schválili navržené ověřovatele zápisu a zapisovatele.
Výsledek hlasovaní: pro
7
proti
0
zdržel se 0
Usnesení č. 6/2 bylo schváleno.

K bodu 3
Paní Jana Janečková přednesla Zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení z předchozího
zasedání OZ. V této zprávě upozornili členové kontrolního výboru na administrativní
chybu v zápise z 5.zasedání OZ, kde v usnesení č. 5/7 bylo u schválení věcného břemene chybně
uvedeno označení dotčené parcely 670/2, správné označení je 670/6 Ve schváleném textu smlouvy
je uvedeno označení parcely správně.
Po projednání zastupitelé uvedenou zprávu schválili.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
Usnesení č. 6/3 bylo schváleno.

K bodu 4
Starosta obce přednesl, vysvětlil a zdůvodnil potřebu provedení rozpočtové změny schváleného
rozpočtu obce ve formě rozpočtového opatření č. 1/2015
Navržené rozpočtové opatření bylo schváleno.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
Usnesení č. 6/4 bylo schváleno.

K bodu 5
V tomto bodu jednání OZ schválilo Smlouvu o dílo mezi obcí Žeranovice se sídlem Žeranovice 1,
PSČ 769 01 Holešov a firmou ATELIER FONTES, s.r.o. se sídlem Křídlovická 314/19, 603 00
Brno – dokumentace pro územní rozhodnutí „ŽERANOVICE-POLDR U ROVNÍ“ za celkovou
cenu 61.710,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
Usnesení č. 6/5 bylo schváleno.

K bodu 6
V dalším průběhu jednání zastupitelé schválili návrh Smlouvy o nájmu pozemku st. parc.č. 313/1
v k.ú. Žeranovice mezi obcí Žeranovice a vlastníky budovy čp. 29 v k.ú. Žeranovice
Ing. Stanislavem Křenem a Marianou Křenovou.
Předmětem nájmu je zastavěný pozemek parc.č. st. 313/1 o výměře 421 m2,
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. Nájem činí 5 % z odhadní ceny
pronajímaného pozemku, tj. 13.051,- Kč ročně. Nájemci rovněž uhradí dlužné nájemné za období
od 15.3.2012 do 15.3.2015 v celkové výši 39.153,-Kč.

Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
Usnesení č. 6/6 bylo schváleno.

K bodu 7
OZ projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Žeranovice a firmou
RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, PSČ 401 17 Ústí nad Labem a Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
na pozemku parc.č. 974 v k.ú. Žeranovice k provedení přeložky plynárenského zařízení „Přeložka
VTL plynovodu DN 150 v km 11,500“ vybudovaného jako SO 504 v rámci stavby „Rychlostní
silnice R 49, stavba 4901 Hulín – Žeranovice“ za jednorázovou úplatu 20.250,- Kč + DPH.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
Usnesení č. 6/7 bylo schváleno.

K bodu 8
Zastupitel RNDr. Ladislav Zavadil vysvětlil důvody, které vedly OZ k nutnosti vypracovat
,,Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Žeranovice“ a následně zastupitelé tuto Směrnici
č. 5 / 2015 schválili.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
Usnesení č. 6/8 bylo schváleno.

K bodu 9
Zastupitel ing. Stanislav Diatka v návaznosti na schválená pravidla přednesl jednotlivé žádosti
místních spolků o dotace z obecního rozpočtu. O žádostech se hlasovalo jednotlivě.
OZ schválilo žádost Sportovního klubu Žeranovice o dotaci v požadované výši 30 000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro
6
proti
0
zdržel se 1 Ing.Antonín Vyňuchal
Usnesení č. 6/9 bylo schváleno.

OZ schválilo žádost Spolku rybářů Žeranovice o dotaci v požadované výši 50.000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro
6
proti
0
zdržel se 1 Ing.Antonín Vyňuchal
Usnesení č. 6/10 bylo schváleno.
OZ schválilo žádost Římskokatolické farnosti Žeranovice o dotaci v požadované výši 50.000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro
5
proti
1 Josef Vojáček
zdržel se 1 Ing. Antonín Vyňuchal
Usnesení č. 6/11 bylo schváleno.
OZ schválilo žádost Sboru dobrovolných hasičů Žeranovice o dotaci v požadované výši 30.000,Kč.
Výsledek hlasování: pro
5
proti
0
zdržel se 2 Ing.Antonín Vyňuchal, Josef Vojáček
Usnesení č. 6/12 bylo schváleno.
OZ schválilo žádost Mysliveckého sdružení Žeranovice o dotaci v požadované výši 50 000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro
6
proti
0
zdržel se 1 Ing.Antonín Vyňuchal
Usnesení č. 6/13 bylo schváleno.

K bodu 10
V diskusi vystoupili:
Pan František Konečný požádal o opravu výpusti před jeho domem a o zveřejnění
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na internetových stránkách obce.
Zastupitelé se shodli, že oběma jeho připomínkám bude vyhověno.
Zastupitel Josef Vojáček poděkoval brigádníkům za vzorné provedení nátěrů v obci a upozornil
občany na dodržování správného postupu při třídění plastů.
Starosta obce informoval o kamerových zkouškách a čištění kanalizace, důvodech sníženého tlaku
ve vodovodním řadu a dalších záležitostech týkajících se činnosti
Obecního úřadu v Žeranovicích.
Zastupitel RNDr. Ladislav Zavadil seznámil přítomné s prvotní e-mailovou informací
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR o přidělení dotace na opravu kapličky sv. Jana Nepomuckého.
Pan Václav Čáp upozornil na možnost obnovení používání užitkové vody ze studny na hřbitově a
využití dřívější dokumentace k připravovanému poldru – zastupitelstvo posoudí ekonomickou

výhodnost znovuobnovení čerpání vody na hřbitově a ubezpečilo jej, že předchozí dokumentaci
k poldru v současné době využívá. Další návrh pana Čápa na přečerpávání vody z obecních studní
do vodovodního řadu je z hlediska nevyhovující kvality vody ve studních nepřijatelný.
V závěru svého vystoupení zmínil možnost prosakování močůvky při zemědělské činnosti firmy
Martinice,a.s. do spodních vod.
Zastupitel Ing. Antonín Vyňuchal v návaznosti na dotaz pana Čápa informoval občany o
současném vývoji při zpracování projektové dokumentace k výstavbě rodinných domků v lokalitě
„Třešňové sady“.
Pan Ševčík navrhl prodat obecní vodovod firmě VaK Kroměříž. Tento názor byl členy
zastupitelstva jednoznačně odmítnut s tím, že se z vody nyní stává strategická surovina.
Navíc by tímto prodejem došlo k několikanásobnému skokovému zdražení vody pro obyvatele
Žeranovic a ve vlastnictví obce by i nadále zůstala kanalizace s problematickou čistírnou odpadních
vod.
Pan Antonín Vyňuchal st. se dotázal, zda smlouva s firmou Fontes obsahuje povinnost této firmy
vykonávat inženýrskou činnost a projednávání majetkoprávních vztahů. Bylo mu zodpovězeno, že
inženýrskou činnost smlouva obsahuje, ale narovnání majetkových vztahů musí provést s vlastníky
pozemků obec.
Pan Antonín Klimek požádal o umístění zrcadla pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu
v úseku křižovatky u „Kučerového“ . Obec projedná tuto záležitost s dopravním inženýrem a
vlastníkem nemovitosti.
Paní Jana Žižlavská se zeptala na termín Setkání harmonikářů a vystoupení dětského folklorního
souboru Valášek na této akci.
Zastupitelka Jana Janečková potvrdila termín konání akce dne 21.11.2015 a ubezpečila ji, že se
počítá s vystoupením výše uvedeného souboru při této příležitosti.

Zapsal: RNDr. Ladislav Zavadil
V Žeranovicích, 13.8.2015

…………………………………………

………………………………………….

JUDr. Stanislav Němec, starosta obce

RNDr. Ladislav Zavadil, zapisovatel

Ověřovatelé zápisu:
František Čelůstka

……………………………………...

Ing. Stanislav Diatka

………………………………………

