OBEC ZDĚCHOV

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 7. 10. 2011
12. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo v zasedací místnosti
budovy OÚ ve Zděchově, zahájil starosta obce v 17:05 hod. a konstatoval, že zápis z
minulého zasedání byl ověřovateli zápisu podepsán a tedy schválen.
Účast: 10 členů zastupitelstva, Omluven: pan Petr Machala, Neomluveno členů: 0
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení – účast, schválení programu
Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Kontrola usnesení a zápisu 11. zasedání ZO ze dne 2.9.2011
Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
Požadavky a stížnosti občanů z horní části obce – RD čp. 25, 40 a 106
Řešení otázky hlučnosti při provozu víceúčelového hřiště
Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 1356/1 ze strany manželů
Mazurekových
8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést
stavbu IP-12-8010579/3
9. Povodňový plán obce Zděchov
10. Přeshraniční spolupráce s obcí Oravská Jasenica
11. Územní plán obce Zděchov
12. Koupaliště - vyhodnocení letní sezóny
13. Revitalizace hřbitova a prostoru před kostelem
14. Stavební obvod Machalky
15. Rozpočtová změna č. 6 (nově začleněný bod)
16. Údržba tras pro zimní lyžařskou turistiku – Javorníky – západ (nově začleněný bod)
17. Splašková kanalizace a ČOV Zděchov (nově začleněný bod)
18. Informace
- rozpočtové určení daní
- naučná stezka
- oprava budovy šaten II. etapa
19. Připomínky členů zastupitelstva
20. Usnesení, závěr
1/ Zahájení, schválení programu
Starosta obce Ing. Tomáš Kocourek přivítal všechny přítomné a konstatoval
usnášeníschopnost ZO. Zastupitelé schválili navržený program jednání včetně nově
začleněných bodů 15. Rozpočtová změna č. 6, 16. Údržba tras pro zimní lyžařskou
turistiku – Javorníky – západ a 17. Splašková kanalizace a ČOV Zděchov. Program jednání
byl schválen včetně těchto změn.
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Návrh usnesení 12/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje program jednání 12. zasedání Zastupitelstva obce
včetně nově začleněných bodů 15. Rozpočtová změna č. 6, 16. Údržba tras pro zimní
lyžařskou turistiku – Javorníky – západ a 17. Splašková kanalizace a ČOV Zděchov.
 hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
2/ Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Návrh usnesení 12/2/1
Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce určeni pan
Josef Ezechýl a pan Josef Orság.
 hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 12/2/2
Jako zapisovatel je Zastupitelstvem obce určen Ing. Ladislav Baroň.
 hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
3/ Kontrola usnesení a zápisu 11. zasedání ZO ze dne 2. 9. 2011
Odprodej části obecního pozemku panu Radku Zichovi
Kupní smlouva byla uzavřena, kupní cena uhrazena a zároveň byl podán návrh na vklad do
Katastru nemovitostí.
Plynovod Chromčákovy zahrady
Obec obdrží 85 tis. Kč za odprodej plynárenského zařízení SMP Net s.r.o.
Lesní hospodářství
Proběhne zasedání nově ustanovené pracovní skupiny. Cílem tohoto setkání bude zejména
stanovení objemu a umístění těžby v roce 2012.
Návrh usnesení 12/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení přijatých na 11. zasedání
Zastupitelstva obce Zděchov dne 2. 9. 2011.
 hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
4/ Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
V souvislosti se získáním ocenění Zelená stuha v soutěži Vesnice roku Zlínského kraje 2011
poskytne Zlínský kraj obci investiční účelovou dotaci 50.000,- Kč. Tyto prostředky budou
použity na úhradu části nákladů v rámci prodloužení dešťové kanalizace k pozemkům
určeným pro výstavbu RD. ZO schvaluje uzavření smlouvy se Zlínským krajem.
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Návrh usnesení 12/4
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí investiční účelové
dotace č. D/2441/2011 STR se Zlínským krajem, IČ: 70891320.
 hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
5/ Požadavky a stížnosti občanů z horní části obce – RD čp. 25, 40 a 106
Obyvatelé RD č.p. 25, 40 a 106 se obrátili dopisem ze dne 31.8.2011 na ZO se sérií
strukturovaných požadavků a stížností. Jak bylo deklarováno na předchozím zasedání ZO,
proběhla obchůzka ZO na místě samotném. Starosta obce se vyjádřil individuálně
k jednotlivým požadavkům tak, jak bylo předjednáno mezi členy zastupitelstva během
zmíněné obchůzky v terénu.
Nefunkční veřejné osvětlení
Z ekonomického hlediska je pravidlem, že odborná opravárenská firma je povolána až jakmile
se shromáždí více závad.
Rozvoz pošty
To, do kterých míst rozváží Česká pošta zásilky, je pouze v její kompetenci, obec má pramalé
možnosti tuto skutečnost ovlivnit.
Vzdálenost od svozových míst komunálního odpadu
ZO se snaží tyto disproporce kompenzovat ve své vyhlášce slevou z poplatku za svoz odpadu.
Veřejný rozhlas
Stávající technický stav a pokrytí rozhlasu je špatný. Plánovaná rekonstrukce počítá
s umístěním jednoho hnízda navíc do této lokality, takže by mělo dojít ke zlepšení. Realizace
se předpokládá v roce 2012.
Veřejný vodovod
Z technického hlediska (nedostatečný tlak) je tato akce v této lokalitě takřka neproveditelná.
Dotažení plynovodu
Technicky by proveditelné bylo. V případě skutečného zájmu je na ZO, zda vyčlení na tuto
akci potřebné prostředky. Otázkou však zůstávají majetkoprávní vztahy dotčených pozemků.
TKR
Televizní kabelový rozvod byl do této lokality „přiveden“ nadzemním kabelovým vedením.
Splašková kanalizace
V aktuálně zpracovávané projektové dokumentaci byla do systému obecní kanalizace
začleněna i tato lokalita.
Příjezdová komunikace k domu pana Jiřího Skláře
Bude provedeno ještě v letošním roce. Zároveň bude zabezpečena studna, zásobující pitnou
vodou RD čp. 106.
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Zeleň, příkopy, odvodnění příkopů
Jedná se o oprávněnou námitku. Bude třeba provádět pravidelnou údržbu zeleně a příkopů.
Zároveň dojde k zabudování kanálových vpustí.
Chodník u čp. 106
Řešením je vybourání stávajícího povrchu, provedení hydroizolace a položení zámkové
dlažby, sespádované směrem ode zdi domu.
Deformace místní komunikace
Příjezdová místní komunikace vykazuje několik deformací. Tyto nejsou ale podle názor ZO
akutními.
Sesuvy podél místní komunikace
Podél přístupové komunikace je možné vidět několik zátrhů, které dokazují nestabilní
podloží. Případnému zásahu bude zřejmě muset předcházet provedení geologického
průzkumu a zpracování projektu, určitou komplikací mohou být rovněž majetkoprávní vztahy.
Sesuvy jsou totiž lokalizovány i na soukromých pozemcích. Starosta obce přislíbil, že
majitele těchto pozemků bude o této stížnosti obyvatel informovat.
V roce 2011 bude tedy dořešena problematika přístupové komunikace k RD čp. 60, vyčištění
příkopů a oprava kanalizačních příkopových vpustí a dále oprava chodníku u RD čp. 106. Pro
rok 2012 zůstává na rozhodnutí ZO, zda do rozpočtu obce vyčlení prostředky na zpracování
projektové dokumentace na sanaci svahu podél místní komunikace.
Návrh usnesení 12/5/1
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí zprávu starosty obce, jejímž obsahem jsou
odpovědi na požadavky a stížnosti občanů z horní části obce – domů čp. 25, čp. 40, čp. 106.
 hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 12/5/2
Zastupitelstvo obce Zděchov souhlasí na základě dopisu občanů obce č.j. 283/2011
s provedením opravy veřejného osvětlení, vyčištěním příkopů, kanalizačních vpustí a
okapového chodníku u RD čp. 106 v roce 2011.
 hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 12/5/3
Zastupitelstvo obce Zděchov zohlední potřebu sanace sesuvů formou případného vyčlenění
prostředků na zpracování příslušné projektové dokumentace při přípravě rozpočtu obce
Zděchov na rok 2012.
 hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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6/ Řešení otázky hlučnosti při provozu víceúčelového hřiště
Dne 2.9.2011 proběhlo expertní měření hlučnosti. Byla porovnávána míra hluku, vyvolaná
nárazy míče do mantinelů bez použití speciální pryžové tlumící desky a s jejím použitím. Test
spočíval v osazení jednoho pole mantinelu zmíněnou pryžovou deskou. Tímto měřením se
dospělo k závěru, že instalací pryžové desky se docílilo snížení hladiny hluku o cca 5 dB. ZO
bere protokol o zkoušce měření hlučnosti na vědomí. V případě, že by bylo rozhodnuto
nainstalovat pryžové desky po celém obvodu víceúčelového hřiště, náklady takovéhoto
opatření činí 133 tis. Kč, v případě, že by pryžové desky byly instalovány pouze na čelo hřiště
orientované směrem k obytné zástavbě, činily by náklady 38 tis. S ohledem na provedené
měření ZO vyslovilo zájem celou problematiku projednat s dotčenými občany.
Návrh usnesení 12/6
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí protokol o zkoušce měření hlučnosti při
provozu víceúčelového hřiště.
 hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
7/ Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc.č. 1356/1 ze strany manželů
Mazurekových
Manželé Mazurekovi podávají žádost o odkoupení obecního pozemku, pod novým parcelním
číslem 1281/16, dle geometrického plánu ze dne 15.11.2008. Tento dopis je současně, dle
vyjádření odesílatelů, doložen k žalobě, jako důkaz proti Obci Zděchov. S ohledem na
skutečnost, že nebyl akceptován Zastupitelstvem obce navržený způsob rozhodnutí obecního
pozemku 1356/1, rozhodlo se ZO zrušit svůj předchozí záměr odprodeje. Zastupitelstvo obce
schválilo původně záměr prodeje pozemku 1356/1 s podmínkou, že geometrický plán si hradí
kupující. Manželé Mazurekovi si nicméně nechali vyhotovit na vlastní náklady geometrický
plán, kdy ale způsob rozdělení pozemku definovaný geometrickým plánem nebyl Obcí
Zděchov odsouhlasen a dále si pořád interpretují fakt schválení pouhého záměru prodeje jako
závazný. ZO nicméně důrazně vyzývá žadatele, aby se dále zdrželi používání termínu jako
„úmyslně okradl“ a dalších lživých tvrzení vůči Obci Zděchov, tak i starostovi obce.
Návrh usnesení 12/7/1
Zastupitelstvo obce Zděchov trvá na svých dosavadních usneseních, přijatých v souvislosti
s žádostmi o odprodej obecního pozemku parc. č. 1356/1 v k.ú. Zděchov.
 hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 12/7/2
Zastupitelstvo obce Zděchov prohlašuje, že nebude činit žádné další kroky ve věci odprodeje
obecního pozemku parc. č. 1356/1 v k. ú. Zděchov, do vynesení pravomocného soudního
rozhodnutí ve věci sp. zn. 9C 279/2010 - žaloby podané manžely Mazurekovými vůči Obci
Zděchov.
 hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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8/ Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést
stavbu IP-12-8010579/3
Na svém 5. zasedání dne 25.2.2011 odsouhlasilo ZO na základě žádosti sl. Kristýny
Zvoníčkové zahájení projekčních prací, týkajících se zasíťování lokality určené pro výstavbu
RD. V této souvislosti je třeba ošetřit majetkoprávní vztahy pro potřeby vydání příslušného
povolení stavebního úřadu tzv. smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a práva provést stavbu v rámci výstavby energetického zařízení a zemního
kabelového vedení NN.
Návrh usnesení 12/8
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a právo provést stavbu IP-12-8010579/3 s ČEZ Distribuce, a.s.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
9/ Povodňový plán obce Zděchov
Jedná se o dokument, který má předepsanou formu a strukturu. Starosta obce detailněji
seznámil přítomné s jeho obsahem.
Návrh usnesení 12/9
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje povodňový plán obce Zděchov.
 hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
10/ Přeshraniční spolupráce s obcí Oravská Jasenica
Obec Oravská Jasenica podala žádost o dotaci v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce Slovenská republika - Česká republika. Při této příležitosti požádala obec
Zděchov, zda by byla ochotna se na projektu podílet jako partner bez finanční spoluúčasti. ZO
se zapojením do spolupráce s touto obcí souhlasí
Návrh usnesení 12/10
Zastupitelstvo obce Zděchov souhlasí se zapojením Obce Zděchov do přeshraniční spolupráce
s Obcí Oravská Jasenica.
 hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
11/ Územní plán obce Zděchov
Proces schvalování nového územního plánu nabral poněkud zpoždění. Zpracovatel územního
plánu zakomponoval do návrhu požadavky, které požadovalo Zastupitelstvo obce. Radu
těchto, z pohledu ZO pro další rozvoj obce důležitých a významných, požadavků však
překvapivě vnímá specialista na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj jako
neprůchozí a to i v situaci, kdy dané záměry využití území nerozporují zástupci CHKO
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Beskydy. Dokud se nevypořádají tyto nejasnosti, není možné postoupit v dalším projednávání
územního plánu.
Návrh usnesení 12/11
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace starosty obce, týkající se postupu
schvalování nového územního plánu.
 hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
12/ Koupaliště - vyhodnocení letní sezóny
Jelikož letní sezóna z pohledu účetního zatím není uzavřena, není možné ke dni zasedání ZO
získat aktuální vyčíslení výdajů a nákladů, souvisejících s provozem koupaliště v letošním
roce. Kompletní vyhodnocení bude předloženo zastupitelům na příštím zasedání. V rámci
rozpravy k tomuto bodu se zastupitelstvo neformálně dohodlo, že podle okolností může
rozhodnout o tom, že v případě nepříznivých klimatických podmínek pro koupání nebude
nájemce kiosku hradit veškeré spotřebované dodávky el. energie. S ohledem na špatné
podmínky v letošní sezóně a časté výpadky el. energie se zastupitelstvo dohodlo na tom, že se
stávajícím nájemcem bude uzavřen dodatek nájemní smlouvy, řešící úhrady za spotřebovanou
energii. Zastupitelstvo tímto krokem reaguje na možné riziko, že by se nemuselo v příštích
sezonách podařit zajistit žádného provozovatele kiosku a také chce nastavit pevná pravidla
pro rozhodování v této otázce do budoucna.
Návrh usnesení 12/12
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pronájmu
nebytových prostor - kiosku na koupališti pro rok 2011.
 hlasování:
8 pro, 0 proti, 2 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
13/ Revitalizace hřbitova a prostoru před kostelem
Starosta obce představil návrhy projektanta týkajících se úpravy budovy márnice a sociálního
zařízení. Dále zastupitelstvo debatovalo o rozsahu rozšíření stávajícího hřbitova.
Návrh usnesení 12/13
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace týkající se projekční přípravy
revitalizace hřbitova a prostoru před kostelem.
 hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
14/ Stavební obvod Machalky
Aktuální situace ukazuje, že potenciálních zájemců o stavební parcely je více, než je
samotných parcel k dispozici. Je tak potřeba nechat vypracovat příslušný geometrický plán a
ZO musí stanovit způsob, jakým oslovit zájemce a zároveň stanovit kritéria výběru. Praxí
nejvíce osvědčený způsob je v podobném případě obálková metoda. Jedná se navíc o
nespravedlivější způsob rozhodování, u kterého nehrají roli žádné subjektivní pocity
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hodnotitelů. Aby bylo zamezeno spekulacím, předpokládá takto navrhovaný systém stanovení
nejnižší nabídkové ceny.
Návrh usnesení 12/14
Zastupitelstvo obce Zděchov stanovuje, že výběr osob, kupujících stavební místa v lokalitě
Machalky bude probíhat obálkovou metodou s tím, že součástí výzvy bude stanovení nejnižší
nabídkové ceny.
 hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
15/ Rozpočtová změna č. 6
Tato rozpočtová změna se týká přesunu položek mezi jednotlivými paragrafy (naučná stezka,
šatny) a dále posílením příjmové stránky díky získané dotaci na zpracování lesnického
hospodářského auditu. V rámci diskuze byla prezentována ekonomická bilance TJ Sokol
Zděchov – původně schválená dotace ze strany Obce ve výši 10 tis. Kč totiž pouze částečně
pokryje obligatorní náklady, které složka musí vynaložit v letošním roce k tomu, aby vůbec
mohla fungovat. ZO proto zároveň schvaluje posílení příspěvku TJ Sokol Zděchov o 10.000,Kč. Starosta obce také nastínil nový model financování (jehož nedílnou součástí by měla být
určitá motivační složka) složek působících v naši obci, ale i podporu dalších aktivit pro příští
rok.
Návrh usnesení 12/15
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje rozpočtovou změnu č. 6. Kompletní rozsah této změny
je přílohou tohoto zápisu.
 hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
16/ Údržba tras pro zimní lyžařskou turistiku – Javorníky – západ
V rámci projektu Valašska-Horního Vsacka schválilo ZO Zděchov realizaci projektu
týkajícího se pořízení rolby a udržování horských hřebenů. Součástí tohoto projektu má být
ale i instalace informačních tabulí. ZO vyjadřuje souhlas i s touto aktivitou.
Návrh usnesení 12/16
Zastupitelstvo obce Zděchov souhlasí s realizací projektu „ Údržba tras pro zimní lyžařskou
turistiku Javorníky – západ“ a umístěním informačních tabulí na pozemku parc.č. 4720 v k.ú.
Zděchov.
 hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
17/ Splašková kanalizace a ČOV Zděchov
Dne 4.10.2011 proběhlo na Kolibě za účasti zpracovatele projektové dokumentace veřejné
projednávání tohoto záměru. Jelikož aktuální projektová dokumentace počítá s rozšířením
kanalizace i do míst, s nimiž se dříve nepočítalo, bude zapotřebí vydat změnu územního
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rozhodnutí na nově dotčené pozemky a zároveň získat souhlas s uzavřením tzv. veřejnoprávní
smlouvy (ekvivalent stavebního povolení)
Návrh usnesení 12/17/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření Souhlasu s veřejnoprávní smlouvou o změně
územního rozhodnutí s majiteli nově dotčených pozemků v rámci stavby „ Kanalizace a ČOV
Zděchov“.
 hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 12/17/2
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s majiteli nově dotčených pozemků v rámci
stavby „ Kanalizace a ČOV Zděchov“.
 hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
18/ Informace
Rozpočtové určení daní
Starosta informoval o účasti na tomto happeningu v Praze, jehož smyslem bylo poukázání na
disproporce způsobu rozdělování celostátních daní v relaci na obyvatele u velkoměst a u
malých obcí.
Naučná stezka
Starosta kvitoval ohlas turistů na tuto novou turistickou atrakci. Zároveň poděkoval
místostarostovi za zpracování závěrečného vyúčtování tohoto projektu.
Oprava budovy šaten II. etapa
Oprava byla dokončena. Starosta zároveň tlumočil velké poděkování od členů SOKOL
Zděchov.
Lesní cesta Butorky
Proběhlo jednání s dodavatelskou firmou. Byly rozlišeny vady způsobené nadměrným a
nevhodným zatížením a vady, na něž se vztahuje záruka. Všechny nerovnosti a deformace
komunikace byly odstraněny.
Zelená stuha
Starosta obce převzal dne 27.9.2011 v sídle Senátu symbolický šek v hodnotě 400.000,- Kč
díky vítězství v krajském kole Vesnice roku. V rámci celorepublikového kola se Zděchov
umístil na krásném 5. místě.
Rekonstrukce veřejného rozhlasu
Původně se přepokládalo, že obnova místního rozhlasu proběhne v letošním roce. Jedná se ale
o rozsáhlý projekt, jehož předkladatelem je sdružení obcí Valašsko-Horní Vsacko. Z důvodu
odvolání uchazečů v průběhu realizace veřejné zakázky proběhne samotná realizace až
napřesrok.
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Místní akční skupina Valašsko-Horní Vsacko, o.s.
Starosta obce, který je zároveň předsedou Místní akční skupiny, informoval o průběhu
obhajoby činnosti tohoto uskupení v Praze. Díky tomuto uskupení se obci podařilo získat
dotaci např. na zastřešení objektu šaten Sokol Zděchov, rekonstrukci zahrádky MŠ, či na
vysázení zeleně v centru obce.
19/ Připomínky členů zastupitelstva
pan Karel Hrbáček:
- Dotaz na termín sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Odpověď: Uskuteční se
19.10.2011.
pan Zdeněk Chástecký:
- Vznesl dotaz, zda lze očekávat opětovné umístění lávky u Metelků. Odpověď: Umístění
původní lávky není díky rozměrům možné. Náhradní řešení je otázkou rozpočtu obce na
rok 2012.
paní Štefánia Sekulová
- Připomínka k nefunkčnímu svítidlu veřejného osvětlení. Jak již bylo zmíněno v bodu č. 4,
bude provedena odbornou firmou rozsáhlejší oprava nefunkčních svítidel.
paní Jana Zvoníčková
- Poděkování starostovi obce za vynikající práci, jejímž odrazem je mimo jiné ta
skutečnost, že Zděchov je v přepočtu na obyvatele nejúspěšnější obcí Zlínského kraje
v čerpání dotací z EU prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední
Morava.
Ing. Zdeňka Mikulenčáková
- Vznesla podnět, aby bylo v rámci sběru šatstva Charitou Nov Hrozenkov zřízeno sběrné
místo i ve Zděchově. Odpověď: Na základě předchozích dobrých zkušeností bude snaha
toto místo vytvořit v prodejně Jednoty – bývalá masna.
-

Informovala o zájezdu na divadelní představení Dohazovač do Valašského národního
divadla v Karolince.
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20/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na 12. zasedání ZO. Starosta obce
poděkoval členům ZO za účast a zasedání ukončil.

Josef Ezechýl
ověřovatel zápisu

Josef Orság
ověřovatel zápisu

Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce

Datum vyhotovení zápisu: 14. 10. 2011
Zapsal: Ing. Ladislav Baroň

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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